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Berapa puluh. ab Ten Nagan te- at 
“was, pada swat2 anak2 Indonesia se | 
dang meja kepahlawanan | 7 
nja. Berapa puluh ribu pula jang se- 
karang masih hidup, baik jang ma- 
sih sehat-tetap lengkap ataupun jg | 
sudah inwalide. Berapa puluh ribu | 
pula, jang telah pernah mengalami 
swat kepahlawanan, sekalipun tidak 
dimedan peperangan, jaitu, 
orang tua, isteri atau tunangan jang 
melepaskan orang. jang. ditjintai ke- 
medan perang, dengan pengetahuan, 

bahwa kemungkinan Pn Kn” 

sedikit sekali." s 
Berapa pula djumlah orange Indo- 

nesia jany tetap tabah menderita 
mestapa, tidak tergiur oleh 

adjakan2 pihak musuh, sekalipun di 
sertai djandji kenikmatan. . 
'Sungguh bahagia bangsa: kita, jg 

telah dapat mempersaksikan anak2- 
nja sanggup bertindak sebagai pah- 
lawan, jaitu sanggup dan berani ber. 
djuang dengan “mengenjampingkan 

sama-sekali rasa a ku.nja, untuk su 
atu kepentingan bersama, jang me- | 
reka sendiri belum pasti akan dapat 
menganjam kelezatannja. 

' Tetapi sajang, kebahagiaan itu se- 
karang dalam bahaja. Bukan oleh 
antjaman musuh jang langsung me- 

ngintai. Bukan oleh bom musuh jang 
meluntjur dari udara. 
Melainkan oleh antjaman musuh 

didalam ng orang Indonesia sendiri. 
“Gelar hlawanan jang dulu ti- 

dak ditjavi tidak pula “dituntut. Se- 
karang dikedjar2 dan. diperebutkan. 
Setiap orang Indonesia hendak me- 
namakan dirinjt pahlawan dan me- 
muntut perlakuan serta penghargaan 

sebagai pahlawan. Ker 
“Rasa aku jang mula? dikesam- 

pingkan djauh2, sekarang mendesak 

kedepan dan seakan2 minta kerugi- 
an: pesan rente ga rente. 

Siang lupa, keabrng ataupun se- 
sudtu golongan, . tidak ada' artinja 
sedikitpun, apabila lepas daripada 
ikatan lingkungan bersama jang di- 

namakan bangsa itu. 
Zonder kesamaan penderitaan jg 

bersama2 dirasakan selama pendja- 

djahan, zonder kesamaan hasrat jg 
bersama2 dirasakan sebagai tjambuk 
untuk sesajaang dengan sikap seni ja 

arak 

4 tidak Kangen dapat" mewu- 
djudkan kepahlarwanannja itu. Tidak | 
“mungkin dapat dialaminja saat ba- | 
.hagia, jani saat jang menjebabkan : 
ia diberi gelar pen, 

- Pendek kata, menuntut diri dise- 
but dan diperlakukan sebagai pahla- 
wan, pada hakekatnja tidak sadja 

mengurangi keharuman nama seba- 
“gai pahlawan, melainkan pula se- 
akan2 mengingkari. ikatan dengan | 
bangsanja, dan seakan? memandang - 
bangsanja itu sebagai suatu pihak 
diluar peribadinjas pada hal untuk 
bangsanja dan karena bangsanja itu, 

seseorang pahlawan telah menun- 
“djukkan. kepahlawanamnja. 

Apabila keadaan demikian ini te- 
rus-menerus berlangsung, hilang ke- | 
satuan bangsa, dan petjahlah bangsa 
mendjadi sedjumlah besar ,pahla- 
wan” jang tiada ikatannja jang tim- | 

bal-balik. 
“Dan achirnja, lenjap, pula tudjuan 

jang dikedjar tempo hari dengan ta- 
ruhan UP petak sepi ing pamrih. 

Akan saman: jig sudah: mening- 
gal, tidak ada sesal, sedikitpun. Te- 
tapi jang masih hidup, mereka itulah 
“jang harus memperliharakan kepah- 
lawanan, agar kesatuan bangsa jang 
hanja dapat diabdi-i dengan sikap 

sepi ing pamrih. dapat tetap hidup. 
-Hehirnja djangan pula dilupakan: 

gelar kepahlawanan, adalah laksana 
Dan koers dapat naik turun, 

sehii 9 ga harus diusahakan stabili- 
teitnja. 

| Berat akan mengeluarkan pikiran 
ini pada saat memperingati .pahla-. 
wan jang sudah djatuh, tetapi dapat 
kah didiamkan, apabila koers nam- 
pak menurun ? 
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CARA TAHANAN JANG 
PA EN 
   

     

    

   

paskan dari tas 5 
hanan' dalam ota (stadsarrest) kjai 
Hasan, sedang sebelum itu, jakni 13 

ber jl. telah dibebaskan kjai 
Jim, Ba dari Sa aa 

  

| waktu jl. Sa dari NN 
kedudukannja. di Bandung dibawa ke 
Menata dimana kepada mereka per 

an stadsarrest sainpat pada, waktu di 
bugrennga yepena pke diatas. 

& 

— Mbak an sii 
| Pada upatjara perkawinan k 

itomo Djauhar, Arifin    
   

  

   
gl. 441 jl. tidak disaz ka2 
pada waktu itu nampak mbak 

“ Tri Murti ena Tang 
para tamu. 

' Dia mendapat idain untuk 
. menghadliri upatjara perka- 
winan tersebut diatas selama 
z jam, Sesudah itu mbak Tri 

BT ketempat ta- 
1 manah Ta | 

   

| madjelis rendahnja. 

    

HARIAN 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit 
  

  

    

Maksud caricatuur ini sekarang masih tetap berlaku. 

  

| Masaalah Irian Barat : & 
  

Belanda ta dapat 
dengan 

- Tindakan Indonesia 
x « 

ENURUT kalangan jang menge 

waban resmi dari pemerintahnja di 
.berita?2 dalam pers jang mengenai 
merobah undang? dasarnja dengan m 
jah keradjaan Belanda. 

Petang kemarin Komisaris kak 
tsb. telah diterima oleh Menteri Luar 
Negeri ad interim Dr. Sukiman di- 

saris Agung tsb. memberi tahukan 
|djawaban pemerintah Belanda ke- 
pada Dr. Sukiman. — (Ant.) 
Dalam pada itu menurut RD di- 

sebutkan bahwa setelah pertemuan 
selesai, PM. Sukinan menerangkan 

Tea kepadanja itu tidak berbeda 
dengan -p3 jang telah diketahuinja. 
Apakah: dari Pemegatah Indonesia 

  
    

    

Jeng ta ini. 

Sementara itu cafe PCJ kemarin 
menjiarkan berita tentang, djawaban 
tertulis pemerintah Belanda kepada 

jang mengenai 
soal Irian Barat diterangkan, bah- 
wa pemerintah Belanda tidak dapat 
melihat dengan penjelesaian dengan 
segera. Melihat soal ini adalah bu- 
,kannja sadja-sebagai pokok pertikai- 
| an antara kedua negara itu, akan te- 
| tapi sebagai suatu soal jang tersen- 
Lot: Karena ini adalah kepentingan 
Luntuk Pe nan perkemihangan 
Hn 

| 
| 
i 
| 
| 

N 

SIDANG, KABINET SEMING- 
GU 3 KALI? 

Menusut RD maka direntjanakan 
oleh PM Sukiman akan mengadakan 
ysidang kabinet seminggu tiga kali, 
karena hingga sekarang masih ba- 

injak soal2 jang harus diselesaikan 
| dengan segera Aga pula mengingat 
“banjaknja masaalah2 jang masih be- 
lum dapat diselesaikan. 

21 Seperti diketahui, sidang2 kabinet 
Hitu hingga sekarang seminggu ha- 
nia Gadakan 2. (Kali. 

| tempat. kediamannja dimana Komi- 

bahwa djawaban jang telah disam- | 

lihat penjelesaian 
segera 
tergantung sidang 

: | . Kabinet 
Ea / 

tahui Komisaris Agung Belanda di 
Indonesia, A. T. H. Lampinz, kemarin siang telah menerima: dja- 

Den Haag, tentang benar tidaknja 
maksud pemerintah Belanda untuk 
emasukkan Irian Barat sebagai wila- 

LH. Rondonuwu. 

Parlemen djangan rati- 
fikasi Frisco 

Usul: presiden @uirino menurut taf- 
siran saja adalah suatu usul jang ti- 
dak langsung datang dari Amerika. 
Demikian H. Rondonuwu: djurubitja- 

'ya Dewan Partai P.K.R. ketika di- 
sana pendapat par tainja nona 

     “Kata HB. Rondonuwu selandjutnja, 
Kalau tadinja kita. sudah Ta 

tidak mau masuk dim suatu pact Pa- 
sifik jg diandjurkan oleh Amerika Se 
rikat, mengingat, ad Philipina da 
lam ikatannja dengan 
ragu2kan lagi, maka Tenan sendi- 
rinja tidak bidjaksana untuk seka- 
rang ini turut dalam suatu pact mi- 
liter jang diusulkan oleh Pilipina. 

Usul @uirino ini adalah akibat da- 
jripada sikap pemerintah jang telah 
tanda-tangani Frisco hal mana telah 
berikan kesan pada Pilipina, bahwa 
Indonesia sudah pilih pihaknja. Un- 
tuk hilangkan kesan demikian ka- 
ta H. Rondonawu pada achirnja, ada 
baiknja djika Parlemen djangan ra- 
tifikasi Frisco itu. — Ant. 

PERSIAPAN UNDANG2 PERS 
Seksi penerangan dalam Parlemen 

Kemarin dulu malam telah mengada- 

wan Gengan maksud untuk mengum- 
pulkan bahan2 jang dianggap perlu 
untuk menjusun rentjana undang2 
jang TePNB NA pers. — (RD). 

  
  

  

HA 
rat dewasa ini menerangkan bahw 

jat 
Saja setudju pula, demikian 

nuvre besar?am oleh Angkatan?     x 

“Mr. MOHAMMAD YAMIN 
Han harus melakukan tindakan jg. konkrit 

NGGAUTA seksi luar negeri Parlemen Mv. 
bung dengan adanja perkemba ngan baru disekitar soal Irian Ba- 

mau mengerti akan claim nasional kita terhadap Irian Barat, Peme- 
rinftah Indonesia harus segera melakukan tindakan jang konkrit, jai- 
tu dengan djalan membentuk pemerintah propinsi Irian Barat dengan 
gubernurnja berkedudukan di Djakarta. 

Bersamaan dengan itu baik djuga apa bila segera pula dimasuk- 
kan wakil2 dari Irian Barat kedalam Parlemen supaja mereka da- 
pat djuga mempersoalkan masasiah2 penting bagi. negara. 

Diferangkan selandjutnja bahwa ia Sangat .setudju kalau Presi- 
den didalam perdjalanannja ke Maluku nanti 
ngan? tentang tuntutan Indonesia ter "hadap Irian Barat kepada rak- 

Sukarno diperbatasan Majuku dan Irian Barat disambut dengan ma- 

Patut dikabarkan bahwa pendapat Mr. Moh. Yamin jang meng- 
| hendaki dibentuknja suatu pemerintahan propinsi itu sesuai engan 
tuntutan Badan Perdjuangan Irian. 

  

Moh. Yamin berku- 

a apa bila Belanda tidak djaga 

mengadakan penera- 

Moh, Yamin, kedatangan. Presiden 

laut dan Udara kita.   
  

5 aa Na pa aan 

SA tidak di- | 

    

          

    

   

  

    

  

      

    

 WINSTON CHURCHILL: 

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan 0 aa ae anakan 
Etjepan "en Ge adan KO S0 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom . .. R 0.80 

  

TAHUN VII — NOMOR ban 3 R3 
  

  

  

  

    

  

TI   

  

   ERDANA: 
CHILL, 

MASIH TETAP   
Harapan kami jang terbesar ialah 

(untuk dapat melenjapkan apa jang 

| disebut perang dingin dengan djalan 
perundingan tingkat tertinggi, ja'ni 

(perundingan jang diadakan atas da- 
.sar kekuatan dan bukan atas dasar 
| kelemahan kita. demikian Churchill. 

| | Djangan berlebih- 
| lebihan " 

       

|. Churchill mengeri: ukagkan penda- 
|patnja itu dalam debat Mengenai pi- 

“|dato mahkota. Dalam ada itu ia 

i memperingatkan, supaja' rakjat Ing-, 
|gris djangan hanjut. dalam gelom- 
| bang emosi jang membawanja dari 
Suasana jang serba putu 

|kejakinan jang berlebih-lebihan. 

Dikatakan, bahwa kenjataan2 jang 
mereka hadapi sekarang” ini adalah | 
banjak djumlahnja dan sulit. 

L-. Dengan mengandjurkah ditjipta- 
|kannja suasana “dan iklim berfikir 
| jang baru serta Na? kem- 
| bali pertalian dan persandaraan jang 
kekal, Churchill menjatakan, bahwa 
Ga tidak boleh menz ui, bahwa | 
- ang dunia ke-III (dalah suatu 

    

  

asa kearah j 

kenjataan jang tidak Yayat dihindar- | 

»MENGADAKAN 

kan lagi. 

Fair“partnership 
Tentang, masa'alah minjak Chuu- | 

chiN menjatakan, bahwa pemerintah 
Inggris selalu bersedia untuk me- 
rundingkan suatu penjelesaian de- 
ngan dasar ,fair partnership” untuk 

jepan gas bersama bagi orang2 jg 
"hidup didalam negeri jang mengha- 

kan minjak itu dan bagi mereka 
ang ya ah berdjasa mendirikan sua: 

ri jang indah, jang memiliki 
(| peng ng tehnik untuk mongam- 

Dil minjak itu dari sumbernja dan 
Capat mendjualnja. 

Kata Churchill, ,,kini telah menga- 
pian Suatu ke-tidak-adillan dan un- 
| tuk memperbaikinja kita akan ber- 

| 

t 

23 

      

    

  

juang sekuat tenaga dengan penuh 
kesabaran, akan. tetapi bagaimana- 

| pun djuga kegandjilan itu pasti akun 
kita perbaiki. melalui djalan jang 
kini telah mungkin dilalui”. 

Mengenai masa'alah - Mesir Chur- 
chill menerangkan, bahwa di Mesir 

| dan Sudan pemerintahnja akan mie- 
|landjutkan politik jang didjalankan ' 

  

Tuduhan Letn: Diendr. Erskine : « 
  

   
geris, di Mesir, malam Rebo jl. 

Oleh sebab itu, kata Erskine, ma- 
.ka pihak Inggris terpaksa mengam-. 
bil beberapa tindakan pembalasan, 
diantaranja pengusiran ,,beberapa 
penghasut jang terpenting” dari dae- 

rah Terusan. 
Dituduhnja “pihak. Mesir, bahwa 

,penghasut2” tadi mencankan pe- 

kerdja2 bangsa Mesir jg sanggup be 
kerdja pada pihak Inggris, “dengan 
kekerasan sendjata.  Dikatakannja 
bahwa pemerintah Mesir hendak me- 
nimbulkan keadaan  kalut, dengan 
memaksa pekerdja2' tadi meninggal- 
kan tempat kerdja mereka.   Erskine kemudian mengatakan, 
bahwa ,,beberapa matjam tindakan 
jang akan dilakukannja untuk men- 

|djaga keamanan daerah Terusan 

kan pertemwan dengan para warta- | 

Suez itu akan menimbulkan akibat2 
diluar daerah tadi”. 

Diterangkannja bahwa ia telah 
menghentikan segala lalu-lintas ke- 
reta api dan dengan telitinja menga- 
wasi lalu-lintas didjalan2, guna men- 
tiegah gerakan2 setjara besar2an jg 
tak akan dapat dikendalikan lagi ke- 
arah daerah Terusan. 

Dituduhnja babira pemerintah Me- 
sir telah merobah djalan Terusan 
Suez mendjadi suatu daerah operasi 
militer, dengan menempatkan ,,pasu- 
kan2 jang kuat disana”. ' 
Wartawan UP Collins kemudian 

mewartakan, bahwa sementara ini 
| ketegangan semakin memuntjak. Pa- 

sukan2 Inggris menggali lebih ba- 
njak parit2 pertahanan lagi dan se- 
mentara itu - didapat berita bahwa 
bataljon2 pembebas Mesir memper- 

(Fa tindakan2 mereka. Ant. — UP. 

IBENAR ADA “PEMBITJARA- 
AN SOYJET - TURKI 

Duta besar Sovjet di Turki, Alex- 

ander Lavatitchev, pada malam Se- 
lasa jl. telah mengadakan pembitja- 

'yaan jang pandjang lebar dengan 
| wakil perdana menteri dan menteri 
“Juar negeri ad interim Turki, Rauth 
Orised, demikian diterangkan di An- 

  

3 Sana Hayang aan perora 

ETNAN-DJENDERAL Sir George Erskine, Nu pasukan? Ing- 

  

Mesir berusaha kepung pasukan2 
Inggeris 
ibikin lapar . .dan n ditakut2i 

mengatakan dimuka tjoroong radio 
bahwa Mesir berusaha sekeras?nja untuk melakukan pengepungan terha- 

Gap pasukan? Inggris jang ada didaerah Terusan Suez, menimbulkan ke- 
laparan dipihak Inggris dan menakut-nakuti mereka, 

  

kara. Pembitjaraan ini dihadliri pu- 
la oleh perdana menteri Turki, Men- 

deros: 
Dalam pada 

apa sekiranja jang mendjadi pokok 
persoalan dalam pembitjaraan jang 
memakan waktu banjak itu, akan te 
tapi kalangan jang memperhatikan- 
nja berpendapat, bahwa pembitjara- 
an itu mungkin mengenai nota So- 
vjet kepada Turki jang mentjela ma- 
suknja Turki dalam Pakt Atlantik. 

Terlepas dari soal apa jang men- 
djadi pokok pembitjaraan, suatu hal 
jang menarik perhatian ialah, bah- 
.wa ini adalah untuk pertama kali- 
nja duta besar Sovjet mengadakan 
pembitjaraan jang pandjang lebar 
dengan pembesar2 Turki. Terutama 
kalangan2 militer dan diplomatik di 

Ankara menaruh arti jang besar ke- 
pada peristiwa itu. Ant. AFP. 

—— Mr. Jusuf Wihisong » - 
dipukul orang Djepang 

Dari kantor besar polisi di 
Djakarta didapat kabar bah- 
wa.orang Djepang jang memu 
kul Menteri Keuangan Mr. Ju- 

suf Wibisono kemarin dulu si- 

ang dikamar kerdjanja, kini 
telah ditahan oleh pihak polisi 
untuk didengar keterangannja 

lebih landjut. 

Mesut Sebabtnja Menteri 
sampai dipukul karena Mente- 
ri tidak sedia menerima orang 
Diepang itu jang tjaranja ma- 

suk kekamar Menteri - tidak 
menuruti peraturan jang ada 

. sebagai seorang tamu jg hen- 
dak. bertemu dengan Menteri. 

Dapat dikabarkan bahwa 

menurut .,Abadi” orang Dje- 

pang jang memukul Menteri 
itu mengaku bernama Hardjo- 

angkoso. — Ant.     
  

SOVJET UNI SEDIA ADAKAN PERSETUDJUAN NON: 

Berhubung deng stan hari ulang ta- 
hain ke-84 dari Revolusi Oktober Sov 
jet Uni pada hari Rebo ini, maka ke 
|tika malam Rebo digedung sandiwa- 
ra ,Bolshoi” di Moskow diadakan 
pertemuan, jang dihadiri oleh ang- 

| .gota2 pemerihtah, wakil2 Partai Ko- 
munis dan berbagai org ganisasi Sov- 

jet. 

2 KEKUATAN PENARIK 
DIDUNIA. 

Beria, disambut dengan 'tepuk-so- 
rak ketika iv mulai pidatonja dgn. 
mengemukakan hasil2 jang telah ter 
tjapai oleh rentjina 5 tahun jg perz 
tama, sesudah perang dunia II ini. 

' Kemudian ia membitjarakan poli- 
tik luar negeri, dan dikatakannja 

. bahwa didunia ini terdapat 2- keku- 
atan penarik : ,Sovjet Uni jang me- 

  
AL mimpin.kamp perdamaian, dan Ame 

rika Serikat jang mem Pin. Parap 
penghasut2 perang.” 

Setelah memaparkan keadaan ain 
nomi Bovjet Uni, Beria menerangkan 

bahwa angkatan perang Sovjet Uni 
diperlengkapi dengan alat2 sendjata 
jang paling modern dan bisa mem- 

beri pukulan2 jang menghantjurkan, 
kepada barang siapa mentjoba meng 

ganggu2 keamanan negara Sovjet, 
biarpun sedjarah telah membuktikan 

bagaimana akibat2 pertjowaan2 tadi. 
TIMUR DJAUH. 

Kemudian Beria mengatakan bah- 
wa perdjandjian perdamaian dengan 
Dijepang itu 
jang akan dipergunakan untuk. me- 

maian, 

nikat di Korea telah menolak segala ' 
djalan untuk menjelesaikin masalah   mimbulkan perang dan bukan perda- | 

| Korea setjara damai, seperti jang dis. 

adjukan oleh Sovjet Uni dan negara? 
lainnja.  Dikatakannja bahwa pada 

waktu perundingan perletakan sen- 

djata. 5 
Akan tetapi kita jakim bahwa rak 

'jat Korea sendiri takan menemukan 
penjelesaian jang. memuaskan, hal 
mana menundjukkan bahwa suatu 
bangsa jang tjinta perdamaian itu 
tidak bisa ditaklukkan dengan keke- 

rasan @gTessi.” 
Dikemukakannja kata2 Stalin, bah 

wa tak ada sesuatu negeri bisa mela 

kukan pekerdjiaan pembangunan jg   
merupakan suatu alat ' bersifat damai, kalau pada ketika itu 

. diuga. menambah  persendjataannja 
dengan berkelebih2am, karena hal ini 
akan menimbulkan 

Beria menuduh bahwa Amerika Se" total, 

Beria memperingatkan  negara2 
Barat, bahwa politik luar negeri Sov 

Jet itu berdasarkan kekuatan negara 

Tg 5 , 
waktu ini Amerika sedang mengulur 

“Dunia berikutnja imi 

0... AGRESSI DGN. NEGARA2 KAPITALIS 
Soviet: akan salah belaka djika usa- 
ha Sovjet untuk mentjtpai perdamai 

an imi dianggap sebagai tanda-tanda 

kelemahan. 
Dikemukakannja bahwa Sovjet ber 

sedia mengadakan persetudjuan2 non 

agressi dengan negeri2 kapitalis, 
akan tetapi pemimpin2 kapitalis tadi 
menganggap  persetudjuan2  sema- 
tjam itu sebagai gangguan terhadap 

rentiana-rentjana - agressi mereka, 

kata Beria. 
PERANG RUNIA TI, II. 
DAN III. 

Seterusnja menurut ,,/United Press” 
Beria mengatakan, bahwa Perang 

akan berarti 

diseluruh berachirnja imperialisme 

skebangkrutan | dunia, seperti djuga Perang Dunia I 
' berarti berachirnja kapitalisme di 
"Russia dan Perang Dunia II menim- 
bulkan demokrasi2 rakjat dibebera- 

pu negeri. — Ant.-AFP, 
  

| Lembaga Kebudajaan Indonesia 
»Kon, Batavisaseh Gancotsehap L. 

| van Kunsten en Wetenschappen'" ' 

   

     
  

   
   

  

itu tidak diketahui, | 

NDINGAN, TINGKAT 
GGI MASIH BISA 

'UNTUK DEKA TKAN TIMUR DAN BARAT : 
ENTERI INGGERIS, WINSTON CHUR- 

NJATAKAN PADA HARI SELASA JL, BAH- 
WA IA DAN MENTERI LUAR NEGERI ANTHONY EDEN 

UN AKAN DAPAT 
SUATU USAHA T INGKAT TERTINGGI GUNA MENU- 
TUE DJURANG JG. (MEMISAHKAN TIMUR DAN BARAT”. 

didaerah terusan Suez, dengan tidak 

terhadap ' 
tahun   jang diambil oleh Mesir 

perdjandjian Inggeris-Mesir 

11939: Kita akan berusaha sekuat-ku- | 

Tentang Mesir. | atnja untuk merapertahankan dan 

: melindungi terusan Suez sebagai Sua- 

(ta ,jolan besar” internasional de- 

Ingan tidak mempergunakan kekera- 

san lagi djika memang tidak perlu, 

| demikian Churchill. 

Minta debat rahasia. 

Selandjutnja Churchill memberi- 
pian. dengan penuh kepertjajaan ke- 
pada Madjelis Rendah, 

| 
| 
| 
| 
| | 

Ijum sidang2 parlemen jang sekarang | 
: akan 

| menganggap perlu dilangsungkannja lam perdjuangan melawan Inggeris. 

4 

ini berachir,  pemerintahnja 

(suatu perdebatan 
tuk n Bean Bea rtah    

  

       
   2 Me 

|-.Ia an made oa bahwa “didalam 
| debat tertutup itu nanti akan dibe- 
|rikannja keterangan2 sepenuhnja 
| jang mungkin diberikan. Ant.-AFP. 

: 

! 
NY aka 

SIR ATA Ten dana sepi ing 
PANUTUN, Hanan ama 2, perlu dihi- 

dupkan. lagi.     

tertutup sehari un- 

  

memperdulikan tindakan tidak sjah | 

R65 .000. 000 Utk perwa- 
kilan2 diluar negeri 

Inspektur djendral kementerian lu- 

ar negeri, Mr. Icksan menerangkan 
bahwa pada achir bulan Desember 

depan ini, ia akan mengadakan per- 
djalanan penindjauan kepada perwa- 
kilan2 Indonesia di New Delhi, Colom 
bo, Calcutta, Bombey, Karachi, Cai- 
ro, Bahdad, Teheran, Djeddah dan 

Kabul. 
Perdjalanan penindjauan itu mem- 

butuhkan waktu sekira 3. bulan la- 
manja sesudah itu ia akan kembali 
ke Djakarta. 

Menurut rentjana selandjutnja 'ia 
akan tindjau perwakilan? kita di   

wah ee Saka. :BUBAR - 
| Kabinet Syria dibawah P.M. 

| san Hakim Rebo. jl. 
| kan djabatannja,. demikian diumum- 

Bangkok, Rangoon, Singapura, 
nang, Hongkong, Tokio dan Peking. 
Kapan kita belum dapat ditentukan, 

Dan jang akan dapat kundjungan ter 
achir, jalah. Washington, New York, 

Peramaribo, Noumea, Canberra, dan 
Manilla. 

Mengenai anggaran belandja ke- 

menterian luar negeri untuk perwa- 
kilan?2 Indonesia diluar negeri dite- 
rangkan bahwa setiap tahunnja ber- 
djamlah..R. 85.000.000,— jang seba- 
gian dipergunakan - untuk membeli 
certificaat sehingga dengan demiki- 

an begrooting tsb. tidak dipakai se- 
muanja. 

Menurut Mz. Icksan, perwakilan 

jang dapat menghatsilkan keuangan 
sendiri adalah perwakilan didaerah 

daerah perdagangan - sepertinja di 
Hongkong, dan Singapura. 
Tentang djumlah perwakilan In- 

donesia diluar negeri diterangkan 
2 | har ra2 jang tel: rakui 

oleh pemerintah jang lama. Kita te- | bahwa negara2 jang telah mengakui 

Jah berketetapan hati untuk memper- | 

tahankan kedudukan kita jang sjah | 

Indonesia ada 70, .diantaranja pada 
sekira 30 negara telah dibentuk per- 
wskilan2 dan 4 tjabang perwakilan. 
Ant. 

IRAN DIBELAKANG MESIR 
DAN MAROKKO 

Kalangan jang lajak dipertjaja pa- 
da hari. Rebo jl. menerangkan, Iran 
telah memberikan instruksi2 kepada 

| delagasinja di PBB supaja menjo- 
kong tjita2 nasionalis di Marokko 

Ibagian Perantjis. Disampaikan dju- 
ga, agar. delegasi Iran menjokong se- 
gala inisiatip jang bersifat gerakan 
emansipasi. Dalam rangka politik 
ini perwakilan Iran di Kairo telah 

bahwa sebe- (diperintahkan supaja memberi tahu- 

kan kepada pemerintah Mesir, bah- 
wa Iran berdiri dibelakang Mesir da- 

Ant. 

Has- 

telah meletak- 

ikan hari Rebo itu... Kabinet Hassan 
| Hakim akan tetap memegang keku- 
|asaan sampai soal2 penting jang se- 
karang ini sudah diselesaikan. Ant. 
AFP. 
  

  

Presiden Truman dalam pidatonja 

:Ta2 merdeka telah memperkuat per- 
'tahanannja karena mereka tidak. bi- | 

sa berbuat lain. Sovjet Unie dan ne- 
gara2 sehabatnja mempunjai angka- 
tan perang jang sangat besar dan   siap untuk beraksi. Sovjet Uni mem- 
punjai bom atom jang djumlahnja 
makin besar. Tapi ada djalan Jain 

untuk mentjapai perdamaian, jaitu 
sSemud negara mengurangkan  ang- 
batan perangnja. Truman menegas- 
kan, bahawa pengurangan persendja- 

taan tidak mungkin, djika' tidak ada 
sistim. pengawastin interndsional 

dapat mengurangkan 

amaran salah satu 
negara memberikan penjelesaian 

praktis buat kesulitan? itu. Presiden 
Truman mengemukakan beberapa 

prinsip azasi buat perlutjutan sen- 

djata itu, jaitu sistim tadi mesti me- 
Hliputi segala matjam sendjata dan 
| musti disetudjui oleh semua negara 
jang mempunjai angkatan perang 

besar. Ia mendesak, “ supaja Soviet 
menerima baik usul 3 negara itu — 
Ant. 

DEMONSTRASI  MENJO- 
KONG MESIR 

Di Teheran. 
Beberapa ribu orang jang pro pe- 

merintaH telah adakan demonstrasi, 
dalam mana mereka menuntut di- 
hapuskannja partai komunis di Iran, 
demikian U.P. 

Demonstrasi itu jang dipimpin oleh 

Kaschani telah njatakan solider  de- 
ngan rakjat Mesir dalam sengketa- 
nja dengan Inggeris mengenai dae- 
rah Terusan Suez. 

Djuga di beberapa kota lainnja te- 

lah diadakan pertemuan demonstra- 

  

  

  
Dea Ikang 

| Rebo jl. menerangkan, bahwa nega- , 

19 | 
persendjataan | 

itu dengan tiada membahajakan ke- 

negara. Usul 3 

  

TRUMAN DESAK SOVJET 
Supaja terima usul 3 - Besar 
  
si sematjam itu. 

Chanatabi, menantu Kaschani, me- 
ngatakan bahwa rakjat Iran menolak 
imperialisme Rusia seperti ia meno- 
lak imperialisme Inggeris dan Ame- 
rika. Chanatahi kata, setiap orang 
asing bagi rakjat Iran" adalah orang 

asing. ,,Kita jang melawan imperia- 
lisme Inggeris . dan: Amerika,. tidak 
akan membiarkan TOPA au me- 
rah”. 

Seterusnja Chanatabi  peringati, 
(bahwa Rusia menduduki Iran Utara 
setelah perang dunia ke II. Rakjat 
Iran bersedia berkelai disamping rak- 
jat Mesir terhadap imperialisme Ing- 
geris jang djahat, kata Chanatabi. 

Kemudian - suatu pembitjara la- 
innja berteriak: ,,Kita akan tarik pu- 
tus ekornja- singa Inggeris itu, se- 
mentara rakjat Mesir boleh tjukur 
bulunja”. Ant. UP. 

COCHRAN MENGUNDJU- 
NGI PRESIDEN TRUMAN 
Merle Fi. Cochran, . Duta Besar 

Amerika di Indonesia jang kini ada 
di Amerika, hari Selasa jang lalu te- 
lah mengadakan pembitjaraan dgn 
Presiden Truman.. Demikian Radio 
Amerika. : 

Sesudah itu Cochran ' menerang- 
kan kepada pers, bahwa Indonesia 
telah mendapat kemadjuan? dilapang 
an perekonomian, dan telah dapat 
menguasai kaum komunis. Ia akan 
kembali ke Indonesia dalam beberapa 
minggu jang akan datang ini. Ant. 

TIDAK TERBIT 
Besok hari Sabtu tg 10 Xop. 

1951, jaitu hari Pahlawan, s.k. 
»Kedaulatan | Rakjat” 
terbit, ! 

  

  

   

Lang ia 

Pe- 

me 

  tidak | 2 

2 

       



   

  

   

   

  

   

    

   

  

    

  

    
     

  

    

     
       

       

ben. tak ee bala Bait PAN mengalir ke Surabaja. 
Dengan sem sana Le Law kedngaaan MELKAN, Lan terus me- 
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Djakarta. 
—. Tampak hadlir Menteri? Masjumi 
ta Menteri? Pellaupessy, 
ta beberapa pembesar kedutaan asing 

Setelah pertemuan: dibuka jang di 
susul. dengan pembatjaan AJ Gur'an 
“maka bitjaraiah berturut-turut Pra- 
woto Mangkusasmito, sebagai wakil 
ketua Dewan Pimpinan M. Natsir, 
jang karena sakit berhalangan had 

mewakili ketua Dewan Pimpinan | 
Dr. Sukiman jang djuga berhalangan 
tapi kemudian nampak ketika perte 
muan hampir ditutup. : 

Prawoto Marigkusasnmiito' meriwa- 
jatkan pendirian” Masjuny 6 tahun jg 
latu dan perkembangan? selama ini. 
Dalam uraiannja mengenai soal2 po-. 

— Jitik Prawoto” menerangkan bahwa 
“ada 2 soal pokok jang kini minta per 
hatian kita. Pertama mengenai lapa 
ngan usaha Gan kedua mengenai tja 
ra, Terasa: benar bahwa dalam seba 
gian kalangan umum Islam jang ti 
“dak “Ketjl djumlahnja an tumbuh 
pengertian jang sempit mengenai 

| apa jang diartikan politik disamping 
3 penilaian jang Ginamakan politik itu. 

Soal | ekonomi kurang 
mendapat Pena 

  "2 ang Kan ce an arti kata jang pa 
tudjuan perdjuangan ummat Islam 

| keselamatan dan kebahagiaan dunia 
— wal achir. 

: Mengenai hubt 
1£ PN aa partai2 

abah. bah ini 

jain: Prawotsi menjatakan pe- 
" njesalannja Karena kenjataannja. .da- 
Jam kehidupan politik ' menundjuk:.i 

“kan adanja pertentangan? jang “ta- 
djam- sehingga banjak suara terde-:l 

: -ngar bahwa keadaan jang “demikian. 
2 itu "membawa negara kepada ben- 

: Ta 

     

   

      

     

-    
dNaatiu Ate @ tru “karena. 
| sisiim demokrasi en jakni 

an, Ama rear 
dasar 
“asi politik. 

     

1 disana | 

: Dasa ga : manjarakat 
“Islam. 

Pas tampil. kemuka Mr. Kas 
man Singodimedjo. jang dengan tja 

| ra jang sangat menarik menerang- 
kan bahwa Ti dengan setjara 

| legaal dan pariementair akan ber- 
, “usaha sehingga masjarakat Indone- 

sia dapat mendjadi masjarakat Is- 
“Jam Untuk Lana kearah satu 

. masjarakat Isl itu harus diada- 
kan perbedaan antara ' tjara legaal 

. dan 'tjara jang tidak legaal. Soal ta 
Tas disinggung djuga oleh Mr. Kas- 
man dengan mengatakan, bahwa tu- 
Gjuan Masjumi dan D.K. sesungguh- 
Lara danbo” hanja Hee jang Nae 

ra ja i oleh D.I. Ah » di ak 
: 3 kalau tjaranja 

ika maksudnjapun 
jadi tidak baik. Demikian | 

jang Kk mudian menun- | 
jontoh seperti mi 

  

   

  

    

  

“kel sia 60278, Tionghoa 7442, Asia lain- 
a- Inja 161. Eropa 16 dan Indo Belanda 

  

nkidabo dn” 
y ENGAN mendapat. perhatian besar dari kalangan pemertndalhii dan 
“partai?, peringatan Ulang Tahun ke-VI Partai Masjumi kemarin du- 

Ia malam telah dilangsungkan digedung Pertemuan Umum Kotapradja 

Wongsonegoro, Suroso dan Tedjasukmana ser- 

lir dan Mr. Kasman Singodimedio jg | 

  

Tn berlainan dengan nasa ne' 

- #keputusan rapat 
.Igedung ,,Pantja  Warsa” Magelang 
' Ibaru2 ini, pengurus tetap persatuan 

Jusuf Wibisono, Wahid Hasjim ser 

(diantara dari kedutaan Pakistan. 

gdtaan menguraikan kesulitan? 
mrakjat dalam soal beras dan pendja- 
|gaan keamanan Mv. Yasman djuga 
menjinggung soal djam bekerdja ser 
Ka Peraturan Pemerintah pengganti 
B9, 

Mengenai soal beras aa en ARA 
nja agar rakjat terutama anggauta 
Masjumi turut berusaha memperba- 

Keamanan diterangkannja bahwa tin 
| dakan Pemerintah Sekarang dilapang 
'an keamanan harus mendapat bantu 
an TE DANAA A dari anggauta Masju 
mi... 

2 ea dapat menjetudjui djam 
bekerdja dikurangkan ataupun di- 
tambah asal sadja dengan pengura- 
ngan atau penambahan itu akan 
memberi lebih banjak effect dan pro 
duksi dapat meningkat. 

Menurut Kasman perasaan jang 
hidup dikalangan anggauta2 Masju- 
mi terhadap Peraturan Pemerintah 
(pengganti PP 39 itu adalah -bahwa 
mereka memegang teguh kepada 

Puera 

| Senin 'pertama dari 

i tiap2 

'bulan sekali. Djuga telah ditetapkan 

— Ikabark 

.njak penanaman padi. Tentang soal! 

    

Sidang jang ketiga akan diadakan | 
Januari 1952. 

Demikian seterusnja diadakan pada 
hari Senin pertama" tiap dua 

bahwa tiap2 Pemerintah bagian me- 
| #ngadakan sidang2 dengan | kepala2     - tiap. bulan sekali dan tiap? | 

Vaistrik dengan Kepala: Tana tiap 
5 hari sekali. 

| Dalam pada itu penting: “pula di 

    

ok Te- 

nai daerah bagian selatan, meskipun 
hasil panen rakjat disana dalam ke- 
adaan baik dan tjukup tapi karena | 
'hasil2 itu hanja tertumpuk ditangan 

  

(Itiap2 orang kaja sadja maka ada ke 
'(mungkinan pula daerah tersebut , 
akan mengalami kelaparan lagi se- 
'bagai waktu jang lalu. : 

Usaha apa jang akan dikerdjakan 
untuk mentjegah terulangnja bahaja 
tersebut belum dapat Mega — 

Ant. 

ROMBONGAN 'ARTP DARI | 
SUMENEP E 

Jang berasal dari 

Subang tiba. 

Rombongan pertama anggota As- 

rama Rehabilisasi Tentara Perdjo- 

angan (ARTP) Djawa Barat jang 

sedjak bulan Pebruari jang lalu di 

Jatih di Sumenep, Madura, Gengan 
kereta-api kilat Surabaja - Djakarta 

telah tiba  distasion Pegadenbaru 

  

“paru? ini dan didjemput oleh panitia 

jang terdiri dari wakil2 instansi mi- 
liter dan sipil jang diketuai oleh bu- 
pati Sujono Hadipranoto. Rom- 
bongan ini terdiri dari 70 anggauta 

jang berasal dari kabupaten Subang 
dan diantaranja terdapat djuga 15 

wanita Madura sebagai anggauto ke- 
Juarga baru rombongan tersebut. 
Ant. 

LANDASAN POLONIA ME- 
DAN SELESAI DIPERBAIKI 
Baru2 ini telah dilakukan pertjo- 

'baan pendaratan dilandasan pener- 
bangan jang baru siap diperbaiki di- 
Japangan terbang Polonia Medan, 
|oleh pesawat Convair jang istimewa 
datang untuk pertjobaan tersebut 
dari Djakarta. Landasan penerbang- 
an ini tak dapat dipergunakan mulai 
tg. 20 September jang Ialu, sehingga 
sampai sekarang penumpang2 Con- 
vair jang datang dari Djakarta ter- 
paksa bertukar-pesawat di Padang, 
'jaitu dengan pesawat Dakota, jang 
untuk pendaratan memakai separoh 
bagian dari lebar landasan penerba- 
ngan di Polonia Medan. 
Selama satu setengah bulan Peker 

  

  Dgn Sate Sana 

           

    
   

        
     

    

     
     
     

   

  

      

     

     
   
     

     
          

      

     

   

  

   

   
   

    
      

   
   
     

   

       

      
       

  

ibu kota kabupaten dalami wilajah karesidenan Kedu akan dirikan ran- 

| dng. 1 : 

D kodu kini sedang merentjanakan 

Pengeluasan usaha ini, menurut : 
Ikalangan pengurus berhubung ada- | 
nja beberapa surat jang masuk dari 
"berbagai golongan supaja segera di 
'ambil tindakan, karena beberapa pe | 
njewa disuruh pindah dari tempatnja, 

| ditempati sendiri. 

“Dapat dikabarkan bahwa menurut 
jang diadakan di 

3 

tersebut terdiri dari Pelindung Resi 
| den Kedua R. Muritno Reksonegoro,' 

"penasehat Bupati. elang R. Judo 
'dibroto dan Walikota R. Mukahar 
Ronohadiwidjojo, ' ketua umum R. 
Hardjoprawiro, wakil ketua I dan 
II: Chong Pa Hwa dan Suwarno, pe- 
nulis I aan IL: Suwitodjudjur aan | 

| Oei Kiem Hay, pbendahari I dan II: 
“Chong Tjiu Tie dan Suprapto Har- . 
djodidjojo, pembantunja untuk go- | 
Iongan Indonesia : Suhaemi, ' India 
V.M. Sawalani, golongan Arab Sajid 
/AH Nahdi dan pembantu umum Turu: 
Harsono (Koperasi Sumber Madu) 
Oei Khun Hiar Liem Tjiau Tie dan ! 
Tan Hwa Bing. — (Kor). 

BANJAKNJA PENDUDUK DI! 
KOTAPRADJA MAGELANG 

Menurut  tjatatan jang terachir 
ajumlan penduduk dikotapradja Ma- 
gelang pada dewasa ini ada 67991 
idjiwa, terdiri atas golongan Indone- 
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Dewan ana Menu 

ikan mengirimkan 
ebih banjak 

sia — Burma semakin erat 
jang baru untuk Tinfonadia U. Ting Maglih: 

BL Pp. M. Sukiman 
erapa keterangan, pada kundjungan P. M. 

  

    

94 Pan —— Lanal 
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di Pedjambon (gedung 

tentang orang2 “jang 

y Dara ap “kabar bahwa ,,Persatuan Penjewa 

Gengan alasan rumah2 tersebut akan | 

mum di Medan telah dapat 
! aiki “landasan jang” rusak 

kitu. Ant. 
   

Persatuan Penjewa Peru- 
. mahan bergerak 

Perumahan” daerah 
melebarkan sajapnja, ditiap-tiap 

INAMA LEMBAGA PEREKO- 
NOMIAN RAKJAT 

Diganti dengan Dewan 

Perekonomian Rakjat. 

Pada tg 15 November jad. Lemba- 

ga . Perekonomian Rakjat daerah 

Kedu akan mengadakan sidang pleno 
di Magelang untuk  membitjarakan 

program2 pekerdjaan jang diadjukan 

oleh masing2 seksi. Akan dibitjara- 

kan pula maksud untuk mengadakan 
penggantian nama lembaga tsb. men 

'djadi Dewan Perekonomian Rakjat 
sebagai usul dari pada' para bupati 
dalam daerah Kedu dalam  Konpe- 
rensi Pamong Pradja jbl. 

Didapat keterangan bahwa menu- 
rut rentjana pada tg 20 tiap2 bulan 
lembaga tsb akan mengadakan si- 
dang pleno dimana semua ketua , 
seksi memadjukan program pekerdja 
an jang telah diputuskan oleh ma- 
'sing2 seksinja. 

Seperti pernah kita beritakan Lem- 
baga Perekonomian Rakjat telah dj 
bentuk sedjak beberapa bulan dan 
diketahui oleh Residen Kedu Muritno 
Reksonegoro, dan sebagai anggauta2 | 
nja terdiri dari kepala? Djawatan. 
Maksud dari pada lembaga tsb jalah 
untuk melaksanakan program tiap2 | 
kementerian dimasing2 daerah azn 
djalan kerdja sama antara djawatan2 ' 
jang Meng aatan, — (Kor.). 

sangan Pe 

Kuasa Usaha Biiri ma itu telah mema 
| djukan suggesti untuk mengadakan 
perdjandjian djangka pandjang, dji- 

|ka mungkin untuk waktu tiga tahun 
Ilamanja guna pengiriman beras dari 
Burma Ke Indonesia dan boleh diha- 
rapkan bahwa saran itu akan diper datang jang dekat. 
timbangkan sungguh2 oleh Pemerin | 
tah Indonesia. 

Saling. member tm per- 
hubungan. 

Kuasa Usaha Burma itu kabarnja 
telah memberikan djaminannja kepa 

dengan kepala2 Penari 1 
|tahan dan kepala2 Djawatan, telah 
| memutuskan merobah diadakannja 
| sidang tiap bulan sekali mendjadi 2: 

| bulan sekali. 

bahwa menurut. keterang-:| 

(lan kepala Pemerintah Lombok 
Ingah dalam sidang tersebut menge- 

(takan kepertjajaannja bahwa ,,Anti 

Kuasa Usaha Burma “ telah dibitjarakan 
nie si Pa aa gi p»goodwill aa Indonesia ke Burma, 

. jang akan dipimp 

    

    

   
    

    

    

       

     

     imp Menteri Kehakiman ad interim Pellaupessy dan 
enteri I pa ngan eng Dea dan jang menurut rentjana akan ke 

anggon 2 0-11 ini. dengan pesawat sewaan special. 

1 3 alam perutusan “ke Burma itu | detail2 jang kain. 

Aa duduk seorang anggauta wani- | P.M. dan Kuasa Usaha Buktns das. 
» tas Didug 1 djuga bahwa kuasa Usa- duga setjara informil telah membi- AN an 

da P.M. Sukiman bahwa setiap wak 
| tuia bersedia memberikan segala ke 
longgaran dan bantuan, tidak sadja 
kepada perutusan persahabatan In- ' 

| donesia tetapi djuga kepada Pemerin 
“tah dan aA Indonesia. 
.P.M. Sukiman sangat menghargai 

“siltap ini. Sebaliknja PM, Sukiman   v akan menemui “pula |tjarakan “kemungkinan kirimkan le- 
1 Yi Wak ketua missie persa |bih banjak beras dari Burma ke In-     
     

dengan perantaraan Kuasa Usaha | 
itu telah memberi djaminan 

La Dep la donesia gan menurut keterangan2 pula Kepada P.M. Burma Thakin Nu, 

  

“|pesiten dan pidato in 
(| gal 10-11 di Surabaja 

tjar R.RA. 
Sekalipu 1 pihak resmi menjatakan 

'bahwa perajaan hari pahlawan itu 

nopoli kota Surabaja, diakui bahwa 
datangnja Pres. Sukarno di Surabaja 
pada hari Pahlawan, nanti itu, akan 
merupakan klimax perajaan peringa 

(tan sebagai penghargaan kepada ko 
ta Surabaja jang telah mendjadi tem 

pat salah satu perbuatan kepahla- 
wanan bangsa Indonesia dalam .se- 
“djarah pereluanaan. kemerdekaan- 
nja. 

tjantunkan pula resepsi dirumah gu 

'bernur tempat Presiderf akan mengu 
tjapkan pidatonja melalui seluruh 
'pemantjar RRI. Petang hari itu Pre 

Isiden akan meletakkan batu perta- 
ma untuk, pendirian tugu jang kira2 
tingginja akan Sami pan 30 meter. Ant. 

MURTEDIO. RESIDEN 
#NTARA 

SN Residen ' Pamudji hingga 
kini untuk sementara dipegang oieh 
Murtedjo, jang sudah beberapa wak- 

ptu melakukan kewadjiban tsb: sedjak 
Residen Pamudji sakit. 
'Murtedjo adalah:Bupati Bondowoso, 
jang kemudian-diperbantukan kepa- 
da kantor keresidenen Surabaja. 
(RSb). dg) 

Danar 

Se ai oleh peman | 

tidak bersifat seakan2 mendjadi mo- | 

Diantara atjara2 antara lain di- 

Sebelum itu 

AP AAN 

(UTUSAN GERAKAN KEMER- 
DEKAAN MAROKKO KE . 

INDONESIA 
Dua orang utusan dari gerakan 

kemerdekaan — Maroko, Alal Fasi 
dan Abdul Madjid bin Djallun ditung 
au keda atangannja pada tanggal 10 
Oopember jang akan atang di Dja 

'kar ta. 
Untuk menjambut mereka 

dibentuk suatu panitya dari berba- 
"gai pihak jang menaruh simpati pa- 
da perdjuangan kemerdekaan rak- 
jat Marokko. — Ant. 

PERSIAPAN HADJI 1952 
“DIMULAI 

Menurut Kementerian Agama. ma- 
ka persiapan2 untuk  melantjarkan 
keberangkatannja djemaah hadji th 
1952 kini sudah disiapkan, baik  di- 
pusat maupun didaerah2. Guna me- 
ngurangi ketjurangan2 jang mung- 
kin timbul maka diandjurkan oleh 
kementerian tsb supaja tjalon2 dje- 
maah hadji djangan berhubungan 
dengan badan2 jang tidak ditentu- 
kannja. — (RD.). 

SOBSI KIRIM KAWAT SELA- 
MAT PADA RAKJAT RUSIA 
Menurut Sentral Biro SGBSI ka- 

wat pernjataan selamat telah ' diki- 
rim kepada rakjat Sovjet Unie ber- 
hubung dengan perajaan hari ulang 
tahun ke-34 Revolusi Oktober” (7 No 

pember). Kawat tersebut dilamatkan 
kepada vaksentral di Moskow. Ant. 

  
  

& 

D   negara manapun djuga sangat sulit 
|kata jang sebenarnja dan demikian 

Menurut Neakammoto politik luar 
negeri nanti harus berdasarkan meri 
tjapai kemerdekaan jang penuh kem 
bali, memulihkan ekonominja dan 
untuk perdamaian dunia. 

Ditanja apakah Djepang terus ber 
sahabat dengan negara2 Barat, Mat- 
sumoto mendjawab bahwa geografis 
dan etnografis tetap asiatis. Menge- 
nai kooperasi Djepang—RRT, ini ter 
gantung kepada perkembangan situ 
asi Korea sekarang. Telah tersiar, 
Djepang RRT akan segera mem 
buka perwakilan dagangnja. masing2. 
Matsomoto anti persendjataan Dje- 

pang kembali karena faktor? pembi 
naan dan keamanan Djepang seka- 

rang ini. Ia pro perdjandjian perda- 
maian dan Pact Keamanan dengan 
Amerika Serikat sebagai djalan ke- 
luar Djepang dalam situasi sekarang 
ini. 

Ia jakin bahwa militerisme - Dje- 
pang tidak akan kembali dan walau 
pun Djepang tidak langsung dapat 
demokratis seperti Amerika Serikat, 

Djepang tidak akan mendjadi suatu 
Republik. Ini adalah soal seperti per 
bedaan 2 Mn memilih maka- 
nan ba an 

FA Redi isak Setan! Bts tjalon2 wa 
kiI2 Djepang di Amerika Serikat 
nanti. — Antara. 

KOLONEL — KAWILARANG 
PINDAH KE DJAWA BARAT 
Kemarin dulu: pagi telah diadakan 

upatjara perpisahan antara Kol. Ka- 
wilarang, selaku ' Panglima TT-7, 
dengan para pembesar sipil dan mili- 
ter, diantaranja hadlir Gubernur, 
overste Kosasih kepala Staf TT-7. 

Seperti 'pernah “dikabarkan Kol. 
Kawilararg akan'“dipindahkan ke 
Djawa Barat dan Sebagai pengganti- 
nja. Kol. Simbolon. Tapi berita ter- 
achir jang belum.didapat kepastian- 
kebenarannja - .menjatakan bahwa 
overste Daan Jahja akan menggan- 
tinja. 

Selama belum ada penetapan resmi 
tentang penggantinja overste Kosa- 
sih akan bertindak sebagai peng- 
ganti. — Ant. 

ACHLI UKIR DJEPARA DI 
ISTANA MERDEKA 

Menurut kalangan jang mengeta- 
hui maka baru2'ini Presiden Sukarno 
telah memanggil seorang achli ukir 
dari Djepara ke''Istana untuk mem- 
buat barang2 ukiran jang akan di- 
kumpulkan diistana. “Kalau perlu 
katanja barang&2:itu akan diberikan 
kepada tamu2 Tuar negeri jang me- 
ngundjungi istana. — (RSmg). 

PENTING BAGI JANG MEM- 
PUNJAI ANDJING 

Berhubung dengan di daerah Kota 
pradja Magelang banjak orang jang 
digigit andjing gila, maka Wali Kota 
Magelang telah mengumumkan, bah- 
wa semua andjing2 jang berkelia- 
ran diluar rumah harus dibrangus. 
Andjing2 jang sada didjalan2 - atau 

  

  

    
lapangan2 umum harus diikat dgn | 
rantai atau “tali "jang pendjangnja 
tidak boleh lebih" dari 2 meter. 

|. Pengiriman andjing, kutjing dan 
|kera keluar daerah Kedu baik dengan 
| mobil maupun kereta-api tidak di- 
perkenankan ketjuali. dengan idzin 

| dari jang berwadjib dengan disertai 
surat keterangan dari dokter hewan 
jang bersangkutan. 
Selandjutnja menurut pengumuman 

tsb andjing2 jang tidak memenuhi 
Lsjarai? akan ditangkap. — (Ker) 

  

bahwa ia akan berusaha untuk mem 
| pererat perhubungan persahabatan 
| jang baik jang sudah ada diantara 
Indonesia dan Burma dan P.M. Suki 
1nan berharap benar akan dapat ber 
temu dengan P, M. Burma dimasa 

Kuasa Usaha Burma telah menja 

Fascist Peoples Freedom League” jg 
mendjadi satu2nja' organisasi politik 
jang 'dapat sokongan rakjat banjak 
akan keluar dengan kemenangan jig 
besar sekali dari pemilihan umum se 
Karang ini di Burma. 

Parlemen Burma jang baru akan 
mempunjai 255 anggauta dan menu 
rut tanda2 dan hasil2 pemilihan jg 
ada sampai sekarang dari djumlah 
255 kursi itu, maka AFPFL tsb di- 
atas paling sedikit akan mendapat 
8576. Kaum Komunis diduga tidak 
akan mendapati, satu  kursipun. —   Antara, 

Sangat sulit utk berpolitik 
netral 

ALAM pertjakapan pers Shigehiru Matsumoto, bekas pemimpin re- 
daksi kantor berita Djepang ,,Domei” dulu, sekarang partikelir dan 

nonparty, menjatakan bahwa dalam situasi internasional sekarang untuk 
untuk berpolitik netral, dalam arti 
Gjuga bagi Djepang dalam politik 

luar negerinja ' ga Djepang telah merdeka. 

DJEMA'AH HADJI TIBA 
DI SURABAJA 

Kemrarin dulu aengan kapal ,,Kota 
baru” telah tiba di Surabaja djema- 
ah hadji jang (berasal dari. Djawa 
Timur, Kalimantan, dan Ampenan. 
Merurut keterangan mereka selama 
mereka melakukan djemaah itu ter- 
dapat 43 orang dari antara mereka 

jang tiwas karena panasnja hawa 
Mekka. — (RSb.). « 

KOMPLOTAN PENTJURI DI 
MAKASSAR DIBONGKAR 

Kepalanja seorang Indo. 
Kemarin dulu pagi Komando Pela 

buhan Makassar telah berhasil mem 
bekuk Abrahams jang bekerdja seba 
gai ladingklerk “dikapal. Bersama 
dengan penangkapan itu telah disita 
barang2 bukti antaranja 37: blok ka 

in serta benang2 kepunjaan Borsumy. 
my. 
Dalam pada itu telah ditahan pula 

7 orang lainnja jang djuga tersang 
kut dalam komplotan Dn 
ek Ajbrahams telah meng: 

rbuatan 

  

"tersebut. 

djalankan. Ant. 

  

telah ' 

ena ikatan 
oleh jang berwadjib masih terus di | 

« antara 

HALAMAN ? 

AMAN  MRMUN ALAN NAKAL PT MA Kn AA AN Ph 
  

  

  

dianggap sebagai orang “asing. 

Perasaan demikian ini timbul ter- 

utama dalam kalangan Tionghoa 
pranakan jang tjara hidupnja sudah 

tidak berbeda lagi dengan orang2 In 

donesia. Hal jang demikian dikuat- 

kan pula dengan  kenjataan bahwa 

hingga sekarang ini dari kalangan 

Tionghoa pranakan jang djuralahnja 

1k..9000 orang belum ada jang me- 

injatakan diri menolak kewarganega 

raan Indonesia. , 
Masjarakat “Tionghoa di Jogja 

akan segera. mendesak kepada pe- 
mimpin? Tionghoa dalam parlemen, 

supaja soal tsb dibitjarakan dan di 
tindjau oleh pariemen. 

Kalangan tsb. sependapat dengan 
A.R. Baswedan, bahwa sebaiknja se 
belum pemerintah mengeluarkan 
peraturan, terlebih dulu didengar 
pendapat2 dari golongan? jang ber- 
sangkutan. 

Perlu diterangkan bahwa selain 
penduduk Tionghoa pranakan jang 
9000 orang, itu masih ada lagi Tiong 
hoa totok sebanjak 5000 orang. Di- 

59090 orang Tionghoa totok 
inipun hingga kini hanja baru satu 
atau dua orang sadja jang dengan 
tegas menjatakan menolak kewarga- 
negaraan Indonesia dan menjatakan 
masuk mendjadi werganegara Repu- 
blik Rakjat Tiongkok. 

Pada umumnja masjarakat Tiong- 
hoa di Jogja berpendapat bahwa pe- 
nerangan dari pihak pemerintah me- 
ngenai soal kewarganegaraan itu 
sangat kurangnja, sehingga soal itu 
bagi mereka merupakan suatu ma- 
saalan jang masih gelap. Ant. 

MAJAT BAJI DITANAM DA- 
LAM RUMAH SUPAJA KAJA 

Menurut Pedoman, Sujono 
dari Gambirono, Djember, te- 

lah mendapati majat seorang 
baji didalam sungai, jang ke- 
mudian ditanamnja didalam 
rumahnja. 

Menurut kepertjajaannja me 
nanam baji sematjam itu akan 
membawa. kekajaan kepada 
jang mendiami rumah itu. Tapi 
oleh karena sikap jang demiki- 
an dilarang oleh polisi, maka 
Sujono tsb terpaksa menggali 
agi kubur itu dan memindah- 

2 seh nja Mkepekuburan. 
s   Siapa ibu jang -durhaka itu 

1 sedang diselidiki.     
  

  

  

10 Nopember 1945, saat pertempuran antara patriot-patriot Indonesia 
.dengan tentara Inggeris 

Gerak-gerik lawan di Surabaja, tetap mendjadi intaian, 

siap menentang serangan udara lawan. 

dimulai. 

Sewaktu-waktu 

  

M 

Hasluck mengatakan, bahwa. da- 
Sar2 politik itu, jang telah ditetap- 
kan di Muktamar  Kesedjahteraan 
Penduduk Asli di Canberra pada bu 
lan September 1951, ialah : 
1. Persamaan kesempatan (hak). 
2. Prinsip, bahwa tidak akan diada- 

kan perbedaan dalam klas2, akan 

tetapi semua orang akan dihargai 
menurut ketjakapan masing2. 

Kata Hasluck, penduduk asli jang 
berdiam di Australia tidak akan di 
anggap sebagai suatu klas, akan te- 
tapi sebagai sebahagian dari masja- 
rakat umum, segera sesudah kema- 
djuan mereka dalam peradabannja 
mengizinkan mereka untuk mengam 
bil teripatnja sebagai anggota masja 
rakat dengan sjarat?. jang memuas- 
kan. 
Muktamar tsb telah memutuskan, 

bahwa. persamaan (assimilasi) ada- 
lah tudjuan dari politik kesedjahte- 
raan penduduk asli. Assimilasi berar 
ti bahwa lambat laun, semua pendu 
Guk asli ataupun penduduk. perana- 
kan di Australia akan hidup  seba- 
gai orang2 Australia lainnja. Keten 
tuan politik ini akan menguasai se- 
kalian masalah2 lain tentang peme 
rintahan dalam negeri. 

Mengingat keputusan untuk men- 
dirikan suatu Panitia Kesedjahtera- 
an Penduduk Asli, Hasluck mengata 
kan, bahwa dia berharap, Supaja 
dikemukakan 'usul2. jang praktis 
dan efektif untuk gerakan jang me- 
liputi seluruh bangsa. Tanggung dja- 
wab exekutif dalam 

  
  

  

Kedudukan penduduk asli 
Australia 

Menghadapi perobahan2 
ENTERI Djadjahan Australia, P. M. CO. Hasluck, dimuka Dewan Per 
wakilan Rakjat Australia, telah membentangkan garis2 besar poli- 

tik untuk kesedjahteraan penduduk asli dari Australia. 

uk asli 'ini akan tinggal dalam ta- 
ngan tiap2 pemerintah daerah Aus- 
tralia, dengan mengingat daerahnja 
masing2. Panitia ini bertudjuan, 
untuk mengusahakan  kerdja-sama 
jang lebih erat antara Pemerintah 
Federal dan daerah dalam mentjapai 
kedudukan jang lebih baik untuk 
penduduk asli. 

Sekretaris Komite Penduduk Asli 
dari Panitia Missi Nasional, J. W. 
Dovey, menjambut Panitia Kesedjah 
teraan Penduduk Asli sebagai ,,sua- 
tu kemadjuan jang gemiliang”. Ia 
berkata lebih landjut: ,,Sekarang, un 
tuk pertama kalinja, kita mempunjai 
badan peryyakilan jang tetap dari Pe 
merintah Federal dan daerah, untuk 
mengamati-amati kepentingan 'pen- 
duduk asli”. — Antara. 

PERATURAN, PEGAWAI 
JANG DIPINDAHKAN 

KELUAR DJAWA 
Menteri Urusan Pegawai Suroso 

menerangkan bahwa tidak lama Tagi 
alan dikeluarkan 

jang mengenai para pegawai jang di 
pindahkan keluar Djawa. Isi pera- 
turan itu antara Jain menjebutkan 
bahwa kepada pegawai tsb jang ber 
dinas karang dari ? th akan diberi- 
kan beaja 3 bulan pokok gadji, se- 
dang kepada mereka jang sudali Je- 
bih dari ita akan mendapat beaja 
6 bulan gadjih pokok. Dan barang? 

  

suatu peraturan 

  

/ egjakarta 

Masjarakat Tionghoa gelisah 
Karena dianggap sebagai orang asing 

ERHUBUNG dgn niat Pemerintah hendak mendaftar bangsa asing 
dan peranakan jang ada di Indonesia, penduduk Tionghoa di Jogja- 

karta umumnja menjatakan kegelisahannja. Berhubung dengan itu me- 

nurut orang? terkemuka dalam kalangan Tionghoa di Jogja, kegelisahan 

tersebut disebabkan, bahwa bagi mereka jang sedjak dulu telalk merasa 
sebagai warga negara Indonesia, dengan peraturan tsb Men TapA mereka 

9 MAHA - SISWA GADJAH 
MADA SEDIA 
Djadi guru diluar Djawa. 

Untuk mentjukupi tenaga2 guru 
didaerah luar Djawa, maka Kem. 
PP. & K. memberikan kesempatan 
kepada para maha-siswa Gadjah - 
Mada jang sanggup: memenuhi per- 
mintaan kementerian tersebut. Dian 

tara mereka jang menerima baru 
ada 9 orang maha-siswa bebas (ti 
dak terikat oleh ikatan dinas dlsb.), 
dan kebanjakan terdiri dari fakul- 
tet hukum, sosial & politik. 

Mereka itu ialah Kusnadi dari fa 
kultet Hukum, Sosial & Politik dan 
sanggup memberi peladjaran' di Ku 
pang (Timor), Rahaju Hadi (Hukum 
sosial & Politik) di Singaradja (Ba 
1), Djirahwartini (H.S. &.P.) di Pa 
lembang, Sidarto (HLS.&P): di Pa- 

dang, Suharsono (H.S.&P.) “tempat 
belum ditentukan, Sunarjoto War- 
djan (fakultet Tehnik) di Kotaradja 
(Atjeh), Sjamsu Arifin (Tehnik) di 

Bandjarmasin, Sugiono (Tehnik) di 
Tomohon (Sulawesi), G.S. Rubay 
(Fakultet Kedokteran Hewan) di 

Bandjarmasin. 
Menurut keterangan jang dipero- 

leh para maha-siswa tadi selama 
mendjalankan tugas mengadjar seba   gai guru S.M.LA., diluar Djawa tetap 
menerima bahan peladjaran dari per 
guruan tinggi, sehingga mereka da 
pat mengikutinja. 

Sehabis waktu dinas mereka me- 
landjutkan peladjarannja kembali di 
P.T. Gadjah Mada sesuai dgn. perdjan 
djian mereka dengan Kem.. PP.&K. 
jaitu menerima ikatan dinas, studie- 
opdracht atau 2 th. Dalad ar “keluar 
negeri. 

Maha-siswa jang menerima per- 
mintaan dari kementerian tersebut 
diatas terdapat djauh dari pada jang 
diharapkan semula. 

50000 SURAT SELEBARAN 
AKAN DITABURKAN “DARI 

UDARA... 
Untuk menghasilkan “semangat 

penduduk kembali kepada persatuan 
djiwa dan kepahlawanan, pada tg. 
10-11 pagi nanti oleh AURI akan 
ditaburkan dari udara 50000 surat 
selebaran. 

TUNTUTAN STII BERHASIL 
Menurut kalangan pengurus Sare- 

kat Tani Islam Indonesia  (STIL) 
provinsi Jogjakarta tuntutannja ke- 

pada pemerintah jang mengenai per 
|sewaan tanah untuk ditanami tebu 
oleh BPPGN. dalam tahun 1948/ 

1949 telah berhasil. Persewaan itu 

akan Gibajar oleh pemerintah seba 
njak R14.344.873,61 URI. 

Menurut pengurus tersebut pada 
waktu itu harga persewaan didasar 
kan atas hasil gula Setiap 1 ha. — 6 
kwintal gula dengan harga R1800 
URI, Tempat2 tanah jang disewa, ja- 

lah dalam daerah kabupaten Ban- 
tul dan Sleman. 

Uang jang sekian djuta itu akan 

di koers atau tidak masih mendjadi 
persoalan. Ant. 

DOKTER DJAGA 
Hari Djum'at tgl. 9 November 1951 

mulai djam 18.00 sjp Minggu djam 
6 pagi Dr. Tjokroatmodjo, Djl. Unga 
ran, Tlp. (malam hari) No, 206, dan 
pada hari Minggu tgl. 11 Nov. 1951 
mulai djam 6 pagi sampai . Senen 
djam 6 pagi Dr. K. Wirjoamidjojo, 
Bintaran, Tlp. 512, Jogja. 

PEMBERIAN KREDIT PADA 
ORGANISASI2 TANI 

Dengan maksud untuk memberi 
bimbingan kepada organisasi2 tani 
kita didapat Kabar, bahwa Kantor 
Urusan Gerakan Tani daerah: istime 
wa Jogjakarta akan mendapat uang 
dari pemerintah pusat, 'uarig seba- 
njak R 2.000.000,— dan sebagai mo- 
dal pertama sampai achir tahun ini 
akan diberi lebih dulu R 250:000,—. 
Semuanja itu untuk pemberian kre- 
dit kepada organisasi2 tani. guna 
mendirikan Lumbung Patjeklik, Ru- 
kun Tani, pembelian-bersama: dll. 

Menurut kepala kantor urusan Ge 
rakan Tani daerah istimewa Jogja" 
karta, dengan akan diterimanja uang 
itu, maka kini ada 18 organisasi ta 
ni jang akan dimintakan kredit ke 
pada pemerintah diantaranja, kope- 
rasi Usaha Rakjat Tani (perusaha 
an penanam tembakau) R400.000,-- 
Usaha Tani Indonesia (penanam te 
bu rakjat): R2.000.000,--. “Persatuan 
Perusahaan Petani Nasional Indone- 
sia, (menanam. padi dan. tebu-temba- 
kau) R2.500.000,-- - Koperasi Rakjat 
Kretek (berdagang Pn » bumi) 
R12.000,-- Ant. ' 

BEAJA DJEMBATAN 

  

  
  nja jang rusak karena. angkutan 

urusan pendu- akan diganti  sepenuhnja, .— (RD), 

BROSOT TAMBAH 
Dari pihak panitya ' Djembatan 

Brosot didapat keterangan, bahwa 
kesukaran2 dan kenaikkan harga 
.bahan terutama kajuy maka, beaja2 
untuk menjelesaikan djembatan “itu 
diperlufan tambahan R55.000,--. De 
ngan demikian, maka djumlah beaja 
seluruhnja akan mentjapai djumlah 
R255.000,--. 

Dapat ditambahkan bahwa bebera, 
pa hari jang lalu, tempat pembuatan 
djembatan itu ditindjau Oleh Anggau 
ta Dewan Pemerintah Seksi Peker 
djaan Umum, Akid Masduki, dan 
Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum 
Mertosono. 

APOTHEEK 
Buka pada hari Pahlawan tang- 

gal 10-11-51 Apotheek ”Malioboro” 
dan pada hari Minggu tanggal 
11-11-51 Apotheek ,,Sanitas” djam 
09 — 12,00, 8 |
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antara 

jali jet mengadjukan ta 1 ke 
pada Sovjet Unie sw cut serta 
menghentikan perlombaan dunia di | 

lapangan persendjataan. Dikabarkan 
bahwa tawaran itu akan berbentuk 
suatu pernjataan berama dari Ame- 
rika Serikat Inggeris Perantjis kepa | 

Lda PBB mengusulkan  pentjatatan 
umum dari persendjataan2 termasuk 

ui mendata atom. 
'Dalam pernjataan itu 'akan di 

|imasikkan djuga soal memperkeras 
. pemeriksaan supaja penjimpanan 
P5 “, setjara rahasia tak dapat dilakukan. 

nt 
# 

"PBB TOLAK USUL UTARA 
Delegasi PBB hari Rebo jl. dengan 

tegas, menolak tuntutan Utara supa 
“ja diadakan gentjatan sendjata de- 
“facto di Korea jang didasarkan pada 
“garis pertempuran sekarang. 

Djurubitjara delegasi PBB Djende 
ral William Nuckols menerangkan 

n pertama bagi pihak PBB un- | 
Hak menolak usul Utara supaja me- 
ngadakan perletakan sendjata seka- 
“rang djuga ialah karena pada waktu 
ini sama sekali tak dapat diramal- 
kan berapa lama pembitjaraan me-     “ngenai pasal2 lainnja itu akan mem 

5 butuhkan waktu. 

Jaa bagai sekarang ini, 
" Sdral Nuekols. 

    

.. 

  

   

  

KAP ini. — Ant. ea 

& at 

“Pahlawan “ini. 

. menjampaikan bahwa istilah pahla- 

we lah baru, untuk lebih mendjelaskan 

"slah sama artinja dengan Pahlawan j 

| ta djika masih kurang djelas djuga, 

' Ma di aan an ea Teen 
S8 

  

Keadaan militer mungkin akan ber 
lainan djika pembitjaraan2 terus ber 
"langsung dengan tiada henti2-nja se 

Sana Djen- 

engatakan, bahwa |. 
Saga mem 

F rikat aa 

   

  Panitya ketjil akan bersidang lagi 
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Usut 4 GANGKATAN 
KEM 3 AC ARTHUR 

residen "Amerika Sel 

tassen malam Rebo ji 
mengusulkan si paja Djenderal Mac 

(Arthur diangkat lagi sebagai pangli 
tertinggi di Timur Djauh andai- 

kata rundingan2 gentjatan sendjata 
di Korea gag: 

— Ia mengatakan pula dalam kedja 
(dian demikian pasukan2 Tiongkok 

'(Nasionalis harus digunakan dalam 

    

      

  

  

  

“pertempuran. Ia memberikan kete-! 
tanja dja- 

: wab siaran televisi. — Ant- -UP. 
rangan itu dalam suatu 

TK 

| JUGOSLAVIA ADJUKAN PE- 
|. NGADUAN KEPADA PBB 

Mengenai negara? 
# » tetangganja 2 
Menurut kalangan jg mengetahui, 

$ Ka akan mengadjukan penga 

duan2 kepada Sidang Umum PBB di 
Paris, mengenai pelanggar an2'tapal- 
batas jang telah berulang? dilakukan 
oleh tetangga2 Jugoslawia disebelah 
timur itu. 

Diterangkan bahwa soal tadi akan | 
@ikemukakan oleh 
Jugoslawia . Kdvard 
mendjadi wakil 

ketua delegasi 
Kardetj, jang 

perdana menteri 
merangkap menteri luar negeri itu. 

Menurut kalangan Jugoslawia jg | 
mengetahui, djumlah insiden? per- 
'batasan dengan Hongaria, Rumania, 
Albania dan Bulgaria itu telah me- 
ningkat selama tahun 1951 ini, .hing- 
ga pemerintah Jugoslawia menga 
kannja .menggelisahkan.” 
Mungkin pula Kardelj akan me- 

ngadjukan soal persendjataan kem- | 
bali keempat negara tetangganja 
tadi, kata kalangan tersebut tadi. 
Ant. — AFP. # 

PERUSAHAAN TUKANG 
TJUKUR HONGARIA 
DINASIONALISASI 

Menurut Radio ,,Eropa Merdeka” 

pada hari Selasa jl, pemerintah 
Hongaria telah memerintahkan su- 
paj» semua perusahaan tukang tju 

kur jang 'belum Gdinasionalisasi, di 
tutup. 

Dikabarkan bahwa tindakan tadi 
diambil untuk menekan tersebarnja 
.pertjakapan2 subversif” oleh 
tukang2 tjukur diperusahaan? jang 

Ant: 5 UP3 “belum dinasionalisasi. 

- persendjataan 
| EWAN Perdamaian dunia hari Rebo jl berseru kepaah 5 

ris, Perantjis, Amerika Serikat, 

P Dewan tersebut mengadakan si- 

.dang terachir di Viena dibawah pim 

pinan partai sosialis Italia Petro Ne 

ni. Sebuah resolusi jang dengan sua 
|ra bulat telah disetudjui menghenda 

ki supaja diadakan persetudju an un 

tuk sedikit demi sedikit mengadakan 
pengurangan jang disertai Da 
atas semua persendjataan. , 

pentjatatan dari semua matjam alat- 
alat sendjata dan pasukan? bersen- 
djata dibantu oleh suatu sistim pe- 

Dewan: perdamaian dunia mengang 
gap bahwa perang bukannja tak da 
pat dielakkan dan bahwa mungkin 
pula berdirinja bersama-sama dalam 
keadaan damai dari 
pemerintahan. Resolusi2 lainnja dgn 
suara bulat disetudjui diantaranja: 

hi protes perdpan dri 
an Tan dari ne 

dgn 
be 
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Sementara itu harus didakan pula. B 

meriksaan dan pengawasan interna- | 
sional. ' 2 

ber-matjam2 | 

Mossadegh tolak usul Amerika 
Iran sanggup selenggarakan sendiri produksi minjak 

JURUBITJARA P.M. Iran mengatakan pada hari Rebo jl bahwa P.M. 
Iran Mossadegh telah menolak usul Amerika Serikat supaja pabrik 

penjaringan minjak di Abadan diurus oleh suatu kongsi 
suatu djalan praktis untuk mendjamin tetap berdjalannja produksi mi- 

“1 Besar “supaja Pa Dengar amkan 

Besar, Ingge 

RRT, Sovjst Ohie supaja mengada- 
| kan perlatjutan sendjata dan melarang semua tjark? “untuk mengadakan - 
(hemusnakn setjara besar? an termasuk pula Peran na bom atom. 

x 

  

“SOKONGLAH MESIR 
Pemimpin: Partai Nasional Demo- 

'krat Irak, Hussein Djamil, bekas ang 
gota kabinet''jil, hari Selasa andjur 
kan kepada" semua negara Arab su 
paja ikut serta Mesir dalam sikap 

  

'nja Mere aRi Inggeris. 

Dalam tulisannja di harian partai 
opposisi, Djamil kataka, Mesir harus 

djangan be agen dalam meng- 
“hadapi agie nggeris. 

Selain itasDjamil katakan, Ingge 
ris setjarabtak sjah menduki pula 
daerah2 Irakdan Jordan, hal mana 

tak dikehendaki oleh rakjat kedua 
negeri tersebut. Ant. AFP, 

  

njak Iran. 

Dikatakannja bahwa pembitjara- 
an? jang kini diddakan antara Mo- 

| saGdesh dan, .pembesar2 Amerika Seri   » 
2
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(eyumengakui hak r 
jae Mesut Untu X be 
kuasa dalam rumahn 
sendari. dan penarik 
semua pasukan asi 
dau Mesir ikan Sud 

(434 menuntat.diad 
kannja perdjandji 
ta Besar emng an: Dj 
nan jang era ilite 
yasan bersatu dan da 
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tri ta 

Tiap tahun kami Seusai ads 
Sebagian besar dari 

pembatja Kawanku ingin mendapat 
keterangan dari ibu akan arti pahla- 
“wan. “Sebagian bertanja. Bu, apakah 
arti Pahlawan ? “Saja dengar dari 
kakak saja bahwa pahlawan itu pra- 
djurit: jang meninggal di medan pe- 

rang. Betulkah ? 
Ada lagi anak jang bertanja, 

tapi bu, bolehlah kita sebut orang 
bukan pradjurit tapi te kurang dja- 

sanja itu pahlawan djuga ? 
Tuti dari Semarang menulis lutju | g 

lagi. Katanja: Bu sering saja dengar 

dari teman2 mbak Sri, bahwa mbak 
Sri suka berdjalan2. dengan pahla- 
wannja. Apakah sama djuga dengan 
pahlawan jang kini akan kami peri- 
ngati P3 

Banjak lagi pertanjaan jang dja- 
wabannja dapat ibu sampaikan sama. :E: 
sekali. 
Anakku! Kintdnde sebutan pahla- " 

kepada orang | 
' meninggalkan kita dan jang telah 
wan itu ditudjukan 

berdjasa. " Djadi bukan .hanja para 
pradjurit sadja, tapi siapa sadja pan 

tas kita sebut pahlawan karena jae 
sanja jang amat besar. 

   

Ada djuga orang jang menjangkal 
. bahwa para jang berdjasa, biar be- 
“lum mati, wadjib @juga kita sebut. 
pahlawan. Tapi, biasanja, sebutan 

Ran diberikan 
meningg an kita untuk selamanja. 

. Djasanja jang rkenang selalu. Ba- 
gi .djawaban Titiek ibu hanja dapat 

   

. wan jang dipakai beberapa pemuda 

dan pemudi sekarang itu adalah isti- 

Larti kawan jang sedjati. Tapi bukan. 

Jang kita peringati Wi. 
Nah, semoga anak2 dapat merasa 

“puas dengan keterangan ibu ini, ser- 

maka akan ibu tenan On. lain kali 
Ingin 5. 
—Ikutilah uraian2 pada hari peri- | 

h2. 

  

kat terutang bag tjara2 mem 

. bajur pengg antian kerugian kepada 

Inggeris untuk pabrik penjaringan 

minjak jang telah disita oleh Iran 

dan mengenai pendjualan 

Iran. EA 

minjak 

Djurubitjara tadi achirnja menga- 
takan bahwa Iran telah mengampbil 
putusan untuk menjelenggarakan sen 

| 

| 
| 

  diri produksi minjak Iran dengan 
bantuan atau tidak dengan bantuan 
ahli2 tehnik bangsa Barat dan-djika | 

   

  

     
          

  

     
   

         

     

  

TIANG BETON DJEMBATAN 
ASAM LAMA. 

Selasa pagi jl. di Djakarta dilakukan '! 

pertama | 
| dari diembatan ig dibuat di Dijalan | 

pemasangan tiang beton 

Asam-lama. Kali Tiideng jang selalu 
membandjiri daerah Kp. Lima akan 

dipindahkan alirannja sehingga. nanti | 
mengalir dibawah diembatan baru 

Ani, — (Antara). 

. asing sebagai 

  

JTJAPAN2 SELAMAT UTK 
SOVJET UNI 

Gabungan Serekat Buruh seluruh 

      
      

        

     

  

     

      

  

  

| Ekspor kemenjan, vila: Tani 
dan 

Sar artinja dari daerah 
njan, nilam, damar dan gambir. 

dan Tapanuli Utara.   Berhubung peraturan jang dikelu 
2rkan oleh pemerintah baru? ini me 
ngenai larangan ekspor kemenjan ma 
ta kasar, lebih djauh didapat kete- 
rangan, bahwa larangan itu dikeluar 
kan untuk mendjaga agar standaard 
produksi kemenjan dalam negeri te- 
tap terpelihara. Ternjata dalam prak 
teknja dimasa lampau banjak keme- 

" Injan mata kasar ita diekspor, sehing 
ga djika ekspor ini terus menerus 

berlangsung, standaard kemenjan da 
lam negeri akan berkurang. 

Perlu diketahui, bahwa daerah jg 
banjak menghasilkan kemenjan ada 

| lah Tapanui Utara, Menurut kete- 
rangan jang diperoleh. nrnduksi ka- 

| menjan setahun dari daerah itu ada 
lah 400 ton ditambah pula dengan 

1800 ton damar. Didaerah itu dihasil- 
kan dari seluruh produksi 1274 keme- 
njan mata kasar, 18». kemenjan ma 
ta halus dan 7044, kemenjan tjampur 

an. Harga dari kemenjan2 itu sekilo: 
Kemenjan mata kasar R. 40.— nfata 

DIHUKUM GANTUNG 
Pengadilan kriminil di Bagdad 

telah mendjatuhkan hukuman mati 
dengan gantung kepada terdakwa2 
Shalom. dan Yussef Abraham Basri 
karena dipersalahkan telah menim- 
bulkan kerusakan2 dengan memper- 
gunakan bom dan 'alat2 Pe la- 
innja. 

  

  Terdakwa2 tsb dipersalahkan telah 
mendjalankan 3 matjam perbuatan 

| ajanat, jani 1. melemparkan granat 

Tiongkok telah menjampaikan surat | tangan kedalam gedung kantor pene- 
kawat utjapan salamat kepada De- | 
wan Pusat Serekat 
Sovjet Uni, berhubung dengan hari 
ulang tahun ke-34 dari: Revolusi 
Oktober ini. 

Diutjapkan harapan, agar supaja 

kemadjuan2 selandjutnja, 

tai Komunis, kearah Meneer | 
Komunisme dan - mempertahankan 
perdamaian dunia. 

Dinjatakan bahwa kaum buruh ! 
terpaksa menjelenggarakan produk | Tiongkok mengikuti djedjak saudara2 
si minjak tersebut setjara Iirbutaa | mer eka di Sovjet Uni, untuk” mem-  chil mengatakan pada hari Selasa j1, 

Han be brp 

  

  

  

     

  

ab ,5KUXOR” Jogjakarta. 

djika ia telah | 

  uNggU 
Pena Matana 3 3 sat 

La : Bu King $ 

ABARA: K A 
Guna menjambut Hari. 

Mafjam sajembara: 

'melihat film Kanak2 jang 

| Untuk anak2 dari luar ko 
hadiah, masing2 terdiri da 
bar jang indah. 

an sjaratnja: 
1. Nama jang bantai 

| 2. Umur dan alamat se 

Perhatian: « 
f ' Sajembara ini hanja dapat 

3 Sjaratnja: $ 
1. Nama. 

- 
D 

4, Alamat sipengirim. 

“Para ajari terdiri dari: 

Tak   aa 

IPengorbanan jang ta sia-sia 

22 Desember 1951 

Apa jang akan engkau pe buat pada 

22 Desember, sebagai Tan. bakti kepada ibumu”. 

| Hadiah: 
sa 10 Hadiah, masing2 terdiri dari 3 (Satu) lembar kartjis untuk 

SIPINTJANG), pada tg: 22 Des. 

3. Tempat tinggal sipengirim. 

“rakjat dan sekoiah menengah pertama. Bagi: anak2 jang 

tergabung dalam suatu ikatan atau kumpulan Kanak2 diberi 

kesempatan UE untuk ikut dalam sajembara ini. 

2. Nama serta alamat ikatan, 
Surat pengantar dari pemimpin Ikatan Kanak2. 

Penutupan sajembara djatuh pada tgl. 

1. Lembaga “Pendidikan Kanak2 seksi Kesedjahteraan | Kanak2. 

Ibu" dari redaksi Kawarku. 

WA N K u KE IL 
Kebaktian kepada Ibu 

»Hari Ibu” tanggal 

akan diputar di gedung bioskop 

a Jogjakarta, disediakan 10 buah 
1 situ bungkus kartupos bergam- 

'ta kelas dimana anak bersekolah. 

diikuti. oleh anak2 dari sekolah 

12 Nopember 1951. 

| 

    
Biar badan lah berkabung tanah, | 

»- Biar suara td terdengar ditelinga, $ 

NAME Ga F 

Engkau 

Kota jang pada waktu itu disebut 

orang Ibu Kota tampak Sunji, le- 

ngang. Karena sebagian besar dari 

penduduk telah meninggalkan rumah 

serta, harta bendanja, lari kemana 

pergi. Begitu pula halnja dengan 

“ka ngku. Tetangga pergi 

hanja kepala kampung, para pemuda 

jang bertugas mendjaga Mn 

  

  

Dik Mohammad San Sukamnoputra merajakan hari ulang tahun jg 

-? pada tgl. 3 November jl. 

|. 24 Tampak disini “ersama teman2nja, Dik Guntur dengan bola, 

namun djasanuu, 
Terpaku, tersimpan selalu. 

Pahlawan. 

dan kita sekeluargalah jang tinggal. 

Adik akan bertanja tentu. Kakak 
sekeluarga ta' takut akan bahaja jg 
'mengantjam ? Betul dik, kita takut 
djuga akan bahaja itu ........ tapi 
“bagaimana dapat kita pergi. Ibu jg 
Itertjinta pada waktu itu sedang sa- 
kit keras. Ta' dapat kita meninggal- 
Ikan ibu begitu sadja dirumah dalam 
'sakit jang pajah itu. Kita mati atau 
hidup bersama2. Begitulah sembojan 
kita. Maka kita sekeluarga berkum- 

pul didekat tempat tidur ibu jang se 
bentar2 pingsan “karena terkedjut.   Kita mendoa dan ta putus2nja kita 
memohon pada Jang Maha Esa agar 

| Per lindungan selalu ada pada kita. 
| Adikku jang bungsu menangis ter- 
sedu2. Ibu masih djuga belum sadar 
dari pingsannja. Makin lama makin 
terasa bahwa ibu akan meninggal- 
kan kami pada saat itu djuga. Kita 
menangis, adik2 mendjerit, jah 
ibu. ibu ta' boleh pergi dari kita. 
Mas Tom, kakakku jang sulunglah 
jang tetap ingat akan keadaan pada 
waktu itu. Ia sabar, tenang! Diluar 

“suara pemuda berteriak2 makin la- 

ma makin terdengar djelas. Musuh 
telah dekat ......... siaaaap ! 

apa sekarang jg akan 

kita perbuat ? Tangis nenekku. 
Ajah telah kehabisan akal lagi. 

Achirnja, mas Tom mengambil ke- 

selekas mungkin. 
kembali tampaknja. ,,Pergilah bapak, 
nenek dan adik2 dulu, Akan kudu- 
kung ibu nanti”,   putusan : Pak, kita pergi dari sini 

Ibu telah sadar 

  

egg kantor berita Vi 

perbesar produksi dan miengerdjakan 
sumber2 alam, untuk menentang ag- 

|yessi Amerika dan untuk mentjapai 
jperdamaian dunia jang kekal. 

Sementara itu  diwartakan 

ietnam VNA, 
oleh 

bahwa 5 . ti 
BEN OA | Presiden Ho Chi:Minh dari Vietnam 
NAAM ! 
  

  

Ajahku jang telai tua SA Menu | 
Gjuga dan kita:     elu rumah | Aa 
dengan hati aearekan tapa atpr 

  'tengok kebelakang....... tapi belum 
'djuga tampak kakak dengan ibu. Pa 
dahal suara mitraijur telah berderet2 
“Suaranja. Kakak dengan. sabar dan 
tenang menutup badan ibu dengan 

selimut dari diangkatnja. Kita telah 
djauh dari- 'kanipung. 2 

Dengan hat kakak mendukung 
ibu jang pajah itu. TEA. 
Jae aa ta? djauh dari tempat 
kita berdjalan itu tampak sebarisan 
tentara kita jang akan mengundur- 

kan diri untuk merubah siasat. Tja- 
pung musuh ta' akan lengah tentu. 

Senapan ihesin ta' berhenti2 me- |: 
muntahkan 'peluru. Seorang tentara 
kita djatuh, tertembak. Peluru me- 
nembus dadanja. Kita makin berhati 
hati. Mas Tom makin erat meme- 

gang ibu. Pelih dingin keluar dari 
badannja. Letih, lelah ia. Senapan 
mesin muntahkan lagi peluru dja- 
hanamnja. Dan aduh, kakak- 

lah ini kali mendjadi korban. Kepa- 
lanja tembus, dan pada saat itu dju- 

ga mas Toni rebah... dengan ibu 
dipelukkannja, Mas Tom pingsan.. 
MAAN tapi masih kuat djuga tangan 
memeluk badan ibu. Kita berhenti.. 

dan- belum lagi sempat ber- 

tanja mas .Tom telah mengutjapkan 
utjapan jangsterachir : Pak, aku ta' 
kuat lagi. Bawalah ibu dan tolong- 
lah njawanja. Titiek, Adik2mu......... 

Belum djuga selesai berpesan mas 
Tom telah menghembuskan nafasnja. 

Darah mengalir dari kepalanja mem 
basahi selimut jang membungkus ba 

dan ibu jang telah kurus itu. 

Hari sendja Suara kapal 

terbang dan dentuman senapan telah 
reda. Pada waktu itu djuga djenazah 

mas Tom ditanam, ditengah2 Hga 
djauh dari kota, 

Dan ibu jang sakit pajah kita se- 
ralikan kepada, Palang merah jang 
kebetulan memindahkan 
kedesa, tempat kami mengungsi. 

kami, namun pengorbanan jang di- 
limpahkan demi keselamatan ibu ta' 
dapat kami sia2kan. 

Ju, Tarti. 

  

TEKA TEKI 
1. Pada waktu apakah seorang pen- 

tjuri ta' boleh mentjuri ? 

Diutjap sekali amat djauh dari 
kita,” diutjapkan' Gua kali dekat 
diatas kita. 

2, 

lautan dan Daratan ? 
(Nurbasaroto, — Ponoroyo). 

Tjarilah diantara ini nama pemim- 
Pn kita, 

Meskipun mengarang itu sukar, 
namun kita ta' akan berputus asa. 

2. Heran sekali aku melihat tarian 
si Amin. 

3. Kata pak Wongso : Negara kita 

masih membutuhkan orang tjer- 
dik pandai. 

4, Pesan “ibuku : Sebelum masuk, 

imanmu harus kau atur dan te- 
tapkan dulu. Djangan sampai ra- 

gu-ragu. 
Adik saja jang bungsu Wirjadi 

namanja, "ia sangat nakal. 

—
 

| pula I 

markasnja | 

Mas Tom telah ta?” ada ditengah | 

Apakah jang kedapatan antara | 

| telah Te Apek utjapan selamat 
kepada  Djenderalisimo Stalin, 

Ye Pung dengan hari ulang tahun 
volusi Oktober. 

“Dinjatahan Salam utjapan selamat 

   
   

£ yg 

aa Part tai NON inis, t Sovje t 
dengan pesatnja madju menu Cju ke 

. komuni snte. — Anti: NCNA: 
ea 

| 

kaum buruh Sovjet Uni mentjapai | BENAR Te coung 
dibawah | 

pimpinan guru agung Stalin dan Par- | 

rangan Amerika Serikat di Bagdad, 
Buruh seluruh | 2- menempatkan alat2 peledak dide- 

at gedung pertundjukan mobil K. 
M. Lawee jang kemudian meledak 
sehingga menimbulkan kerusakan2 
dan 3. menempatkan sebuah bom di 

pertundjukan mobil 
.Stanley Shashdua, jang setelah me- 
ledak menimbulkan kerusakan? pula. 
Ant.—UP. 

'CHURCHILL DAN MASA: 
ALAH MINJAK IRAN 

Mengenai masaalah Iriany:: Chur— 

ibahwa pemerintah Inggeris selalu 
| bersedia merudnnkaign suatu penje- 
lesaian, tetapi didjelaskannja, bahwa 
Inggeris tak “dapat menerima “baik 
perlakuan jang djelek jang diterima- 
nja tentang perbekalan minjak Iran. 
Demikian AFP. 

Dari Washingten UP mewartakan, 
bahwa menurut keterangan wakil! 
(perdana menteri Iran Hussein Fate- 
mi kepada pers, pada hari Selasa, 
perundingan2 masih tetap dilakukan 
alitara per dana imenterr “Mossadegh 
Gengan state  depariement, tentang 
pembajaran kerugian kepada mas 
pai minjak jang lama, AIOC. Ant. 

AFP. , 

   

   

  

  
  

Mr. Kasman Singodimedio: 
  

Djangan takut 
R. 

persoonlijk, bahwa karena djustru 

Ti sesuatu negeri. 

Dalam menghadapi soal undangan 
itu, menurut Mr. Kasman sjarat mu- 
tlak ialah bahwa ' Indonesia . harus 
mendjalankan suatu politik luar ne- 
geri jang ,doelbewust” dan mengtin- 

tungkan, dan actif ditudjukan kepa- 
da segala kemungkinan jang datang. 
Dengan begitu, menurut Kasman, be- 
tul2 Indonesia mendjalankan suatu 
politik bebas jang berarti mendjadi- 

kan subject peribadi “jang menentu- 
kan keputusan atau tindakan sendiri, 
dengan lain kata menghendaki djadi 
fail” sendiri untuk menentukan 
fil” sendiri. , 

Mengingut pendirian ini, menurut 
Kasman, andai-kata Indonesia menu 
ruti undangan ' dan mengirim dele- 
gasi ke Pilipina, belum tentulah itu 

: berarti, bahwa Indonesia akan mene 
lan begitu sadja apa jang disuguh- 
kan. orang disana, karena menurut 

Kasman, semuanja masih tergantung 
pula pada .,timing” den keadaan”. 

Artinja kalau keadaan internasio- 
nal sudah demikian gentingnja, me- 
nurut Kasman, ketegangan itu dapat 
dikurangi dengan suatu tindakan jg 

geri jang bebas dan actif, maka tidak usah takut? kepada undangan da- 

  
undangan Ouirino: 

KASMAN SINGODIMEDJO, 

tentang undangan presklen @uirino dari Pilipina untuk mengadakan 
pact militer dengan negara? Asia Tenggara, menerangkan pendapatnja 

Wakil ketua Muktamar Masjumi 

Indonesia melakukan politik luar ne- 

positif dari Indonesia, dengan masuk- 
nja Indonesia,dalam suatu pact mi- 
liter, djuga sebaliknja ketegangan 
tersebutpun dapat dikurangi dengan 
tindakan jang negatief, jaitu tidak | 
masuknja Indonesia dalam pact mili- 
ter, Ss 

|. Achirnja Mr. Kasman menambah- 
| Kan pendapatnja pula, bahwa terle- 
pas dari ikut ataw tidak ikutnja In- 

Gonesia dalam suatu blok militer, 
namun blok militer itu dapat pula 
berdiri sendiri, tergantung pada kea- 
daan dan oleh karena itu menurut 
Kasman, djanganlah hendaknja kita 
seolah? menempatkan kedudukan In- 
Gonesia dalam spil, dengan mengang- 
gap, bahwa sesuata tidak dapat ter- 
@jadi tiada dengan Irdonesia. Ant. 

  

PARTAI BURUH SETUDJU 
RENTJANA U.U. PENG- 

GANTI P.P. 39 
Menurut Tedjasukmana maka Par 

tai Buruh (Abidin) dapat menjetu-   

Kota Surakarta, 

£“ HALAMAN 3 

gambir 
ISAMPING karet rakjat, sebarai hasil ekspor rakjat jang djuga be- 

Sumatera 
Hasil? ini 

penuli Utara dan' daeraii jang terletak antara Sumatera Timur, 

Utara, dapat disebutkan keme- 

banjak dikeluarkan dari Ta- 

halus R. 27.— dan tjampuran R. 8.—. 
Pembikinan kemenjan itu, jang di- 

sebut didaerah itu penampangan diu 
sahakan oleh 5 perusahaan Indonesia. 

Kemenjan banjak diekspor ke Dja- 
wa, India dan Malaya. 

Lebih djauh dari kalangan peng- 
hasil kemenjan, terutama jang men- 
djadi penampang kemenjan, didapat 
“keterangan, bahwa dengan adanja 
larangan pemerintah mengekspor ke 

menjan, maka tentu diperlukan ba- 
njak modal untuk menampung selu- 
ruh penghasilan kemenjan didaerah 
ini. Dan untuk itu dalam. pertjakap- 
an dengan sekretaris konsulat De- 
wan Ekonomi Indonesia Pusat di Su- 

matera Utara, perlu adanja bantuan 
pemerintah berupa modal. 

Sementara itu mengenai minjak ni 
lam dapat dikabarkan, bahwa nilam 

banjak dihasilkan disekitar daerah 
Singkel (Atjeh Barat). Menurut se- 
orang pembesar, beberapa waktu jg 
lalu harga minjak nilam sekilo R 80. 
akan tetapi telah turun hingga men- 
djadi R 40.—-, 
lagi mendjadi R 70.— sekilo. 

Minjak nilam ini banjak diekspor 
ke Penang, dan baik djuga diketahui, 
bahwa minjak itu sangat diperlukan 
untuk pembikinan 'minjak wangi. 
Djumlah ekspor sebulan dari minjak 
nilam dari Sumatera Utara tidak da 
pat diperoleh. — Ant. 

Pelantikan Wali Kota 
Surakarta Moh. Saleh 
Dengan bertempat diruangan ba- 

wah Balai Kota. Surakarta, Kemis 

kemarin pagi telah di lantik Wali 

Moh. Saleh. Upa- 
tjara pelantikan itu dilakukan oleh 
Guberhur. Djawa Tengah Budiono 
selaku wakil Menteri Dalam Negeri 

  

jang. berhalangan datang. Hadir para 
pembesar militer dan sipil setempat 
diantaranja Kolonel. Gatot Subroto 

(dan ketua DPR Propinsi. 
Dalam kata pelantikannja Guber- 

nur Budiono berkata bahwa sung- 
guhpun peresmian. keangkatan itu 
agak. melampaui waktu, akan teta- 
pi tidak akan mengurangi sifat dan 
isi suatu tradisi pelantikan. Adalah   

  Gjui rentjana undang2 pengganti Per 
aturan Pemerintah no. 39, — RD. 

berat benar tanggungan seorang pe- 
mimpin Gaerah jang telah mendapat 
kepertjajaan sepenuhnja itu, 

Ditegaskan selandjutnja - bahwa 
djustru di Surakarta adalah lain dari 
pada jang lain, mengenai segala se- 
suatunja. Disini terdapat sifat2 dan 
hal2 jang lama, tetapi kesemuanja 
itu dapat pedoman untuk melaku- 
kan sesuatu jang berkenaan dengan 
kewadjiban memimpin pemerintahan, 

Selandjutnja Budiono menjatakan 
pengharapannja supaja Wali Kota jg 
baru itu dapat mengenal adat isti- 
alat disana jang telah terkenal itu. 

sebagai penutup Gubernur Budiono 

memberikan beberapa petundjuk jg 
berguna bagi pemegang tampuk pe- 
merintahan daerah, terutama soal 
pembangunan, Disamping itu diha- 
rapkan pula perhatiannja terhadap 
rakjat kita seluruhnja, dalam meng- 
hadapi segala perkembangan jang 
ada. 

Dapat kita tambahkan bahwa ber- 
kenaan dengan pelantikan Wali Kota 
itu, maka semalam Moh. Saleh me- 
ngadakan resepsi. (Kor). 

  

|PANITIA PERMUSJAWARA- 
TAN BERSIDANG 

Panitia permusjawaratan Parle- 
men telah mengadakan sidang untuk 
membitjarakan pengeluaran undang2 

darurat mengenai pentjatatan nikah, 
talak dan rudjuk dan undang2 daru- 

rat mengenai diperpandjangkannja 
peraturan hukum atas nana aus 
devisen regeling. — RD. 

  

I5 TJALON PENERBANG 
KE INGGERIS 

Kementerian Perhubungan mene- 
rangkan bahwa tjalon2 penerbang jg 
hendak dikirimkan ke Eropa itu ti- 
dak akan ditempatkan dinegeri Be- 
landa melainkan di Humble, Ingge- 
ris. Djumlah mereka ada 15 orang 
dan akan berangkat besok Djanuari 

lepan ini. Mereka beladjar' selama 
215 tahun. — RD. 

  

  

memperingati Untuk 

PAHLAWAN, 10! Nopember, 
terbit NOMOR PAHLAWAN, 

     
dengan isi2 : 

  

  (Sutadi, kelas 5 Gowongan EH)   Djok jua   
Apa dan Siapa: PAHLAWAN INDONESIA 

jang Hidup  Berumah : Seorang Djedjaka 
Tangga sendiri 

Nopember selalu mentjatatkan Sedjarah 

f 

Sebab2-nja saja sampai mendjadi gadis tua 

F3 

£. Suka Duka 

x 

t Magelang Bertempur 

« Gadis, Laut dan Kebun Raja 
sk 

«  Tjetusan Pertama 
x Dan lain2 lagi. 

Burhubung dan. Hari Pahlawan ini, maka ,,M.P." 
dan disampaikan kepada para pembatjanja mulai Sabtu pagi. 

TUGU 42 - JOGIA.gag 

HARI 
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nomor ini disiarkan   
    

    
Atjeh' 

untuk kemudian naik ' 
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apa ila Truman Han jos Nona 
D. Daripada main kata2, Brrabaya kir 

— lebih baik Truman dan Stalin 
bersama-sama : Marilah kit 
mu Bae Dr. 1 Konon 

    
   

  

  
Inda you, Mister Truman 

“Ketika Berabe dan Bung Kriting 
Ega bengong, mBah Nur memberi 

keterangan : Tukang pukul ta kan , 
“putera Truman 
nah LA thank ha atister Tru- 

snankannenaa 

E Saig Kriting tahja : Baik mana, 
. mula2 djadi pahlawan, lalu kemudi- 
an djadi anak nakal, apa mula2 dja- 

di,anak nakal, dan kemudian jadi 
pahlawan ? 
mBah Nur djaw ab ! Pahlawan lak 

sana orang tjantik: harus mendjaga 

bedak dan pemerah bibirnja, supaja 
tetap tjantik: anak nakal laksana 
orang jang mukanja djelek:- kalau 
pada Suatu, sa 'at. berhias, lantas 

“mangingi : KAS 

  

umur hidup 

  

  

LIMA KAPAL MAJANG ECA 
KE MAKASSAR 

Lima dari pada enam puluh buah 
kapal majang ECA jang pada. bulan 
jang lalu diserahkan kepad a bagian 
“perikanan laut dari Kementerian Per 
tanian Indonesia telah berangkat 
dari Pasar Ikan" ke Makassar: dan 
dikawal oleh kapal Pepe 3 
DU. —. Ant. 

Sora RADIO 
DJUMAT 9 NOPEMBER 195i. 

. GE: 42,25 59,2 dan 1224 m: 
"IRIS Siaran dari mesdjid besar 

5 Jogjakarta. 
14:00 Rajuan-siang oleh Dwi Suara. 
17.05 Taman Putra oleh S.R. 

an Djl. Ungaran. 5 
er 18.20 Pidato sambutan Hari", 

: Pahlawan oleh Panitya 

- 
  

| 
i 

2 

— Hari Pahlawan. 
18.30 Peladjaran njanji Pemuda: 

19.15 “Pidato Sri Paduka Pakualam: 
“» Menjambut hari Pahlawan. 

“Merdu meraju oleh Sarina: 
Sapa. SUATA, Olgg Mustika " 

s5 sat . 
: “Oka Pak Besut. 
1.30 Sandiwara Radio Sa ' 

| Keluarga Kurantil. 
5 Dagelan Mataram studio 

5 Jogjakarta. 
SAPTU 10 NOP. Atartono | 

    

   Pa nang Ngesti 
Pandowo. 
Krontjong/Langgam oleh 
Es Pefsegam "3 

: Maa siang hari oleh staf 
Musik Brig. ,0” dbp. 

: Litnan Muda Sarimin: 
45 “Pandangan mata sepak | bola 
“dari lapangan Kridosono Kes. 

£ Semarang — Kes. Djokja. 
118 30 Njanjian Tionghoa oleh 

Hwa Chung 

   

   

    
    

  

       

   
   
    
     

     

   

  

     

    

   

  

   

  

    

     

    

   
   
   
   

    

   

      

    

        

   

  

    

  

    

      

        

   
   
   

  

   
   

  

   

  

    

   

      

      

Msi 

1915 Bingkisan Penjiar. : 
9.30 Reportage perletakan hati 

pertama Tugu Pahlawan" . 
.. oleh: Presiden di Surabaia, 2 

2000 Pidato Presiden dari 35 
: Gubernuran Surabaia : 
“21 35 Manasuka utk.. Angkatan 

Perang oleh ORJ. lengkap 
@bp. sdr. Suwandi. 

  

ag 

  

EP Menjongsong Hari Pahlawan 

oo MAD 
Sosrokusuman 8 - Tnjarbata 

“Special Alat2 kantor & Car- 
tonage P 91-11 

  

  

PASTIL BATUK 
” 

     
    

    

KM Taboo 
Mah 
TA TAN 

TRIPARS PRODUCTS 
| Kotakpos 197-B'dg. 

  

  

"t
a.

 

  

| . Satuaenia, Opticien Ta Djawa 
“Tengah jang mempunjai siij- 
2 pel y dan | Refr acting Unit. 
De : 

| baru telah-dilangsungkan malam per 

2 ngunsarkoro antara lain mengata- | 

e 
Ie Erin 'Tajasan « wakat' perguruan, 
“tinggi Islam di Djakarta dikabarkan 

j jang sudah berdiri satu tahun lama- |: 

“tersebut, sekarang telah dapat men- 

k : 

-.Berabe sih pilih. jang tjantik | 2G 1 

Ilmu. Peaaban Nee AS apaan R. 6.50 
'Timu NE Te B3 Dana A00 
“Umu Ukur PN En eni ». 6— 
“Umu Ukur Pe Ii DO — 
| Soal-soal Ilmu Ukur ........ n TA 
Sedjarah Umum KI. I .......,, 1.75 
Sedjarah Umum KI. IL...... Pa — 
Imut bumi BOP hh Iin ae 
Ilmu bumi Indonesia ....... na ao 
Ilmu bumi Asia/Australia... ,, 250 
“Ilmu bumi Amerika/ Afrika ,, '2.25 
Ilmu bumi Pasti (Alam Ni KI 
Ilmu Hewan KL I ......... ag 
mu Tumbuh?an S.M.A. ... ,, 6.50 
Ethnologie BN Pededa ban pa PAP AYI 
Setj. Kenudajaan S.M.A. Ho 
Peraturan Atletik ........... io dok 

| - GOEI KIEM GIOK c— 
TN 

  

  

.'PERKENALAN SISWA2: 
ASRI 

Sona Nala SMA/B Kota- 

  

kenalan .antara siswa2 ASRI lama 
ngan jang baru. 'Hadlir dalam ma- 

| perkenalan tu antara Iain sdr: | 
o dari djawatan elo 

gunsarkoro penulis buku ten ' 
1 Kebudajaan Rakjat.. 

Manan kata sambutannja sdr. Ma- 

kan bahwa hendaknja perkenalan ini | 
4 dapat merapatkan perhuhungan an- 
tara para seniman dan-masjarakat. 
Djuga diharapkan agar supaja tja- 
lon2 seniman memelihara aliran: ke- 
senian nasional. Antara ajar. 21.30 
pertemuan ditutup. " 

AKADEMI ISLAM DIBUKA 
TG. 30 NOPEMBER 

  

bahwa persiapan akademi Islam” 

nja jang dibangunkan oleh Jajasan 

tjatat 16 orang mahasiswa, belum 
la 1 termasuk .djumlah mahasiswa2 
jahg baru mendaftarkan dirinja.. 

Mereka. akan diterima pada aka- 
demi Islam jang akan dibuka pada 
tanggal 30 ana jang aan da- 
Tana (— Ant. « 

  

Tg almarhum Urip Sumohardjo di- 
dapat keterangan bahwa upatjara 
Niken patung tersebut ditun- 
|da berhubung dengan sesuatu hal, 
sampai waktu jang akan ditentukan. 

mula pembukaan  patung'itu akan | 
dilangsungkan pada hari, 
besok. ! 

(pemogokan buruh Hwa Joe”. 

| patnja jang diadakan pada tangge 

pa materieel akan diru 
“bih landjut. Keputusan 
kirimkan. kepada, 
Tengah. 

“rin bendera buruh dan merah putih 

Dana Magelang — Purworedjo. 

| jang akan 

    

#KEDAULATAN TARJAT 

! — Pembukaan p: tetang” Pak 
. Urip ditunda : 

Dan pihak panitya pembukaan pa- 

Pa PAP PEgE ay tera ERA 

IRAN SEDIA DJUAL MINJAK 
KEPADA INGGERIS 

Dari kalangan jang lajak dipertja- 
ja wartawan UP dapat kabar, bahwa 
kementerian L. N. Amerikan Serikat 
telah memberitahukan kepada Ing- 
geris, bahwa Iran sanggup mendjual 
minjak- kepada Inggeris sampai 
djumlah 10 djuta tbn Na satu ta- 
hunnja. Akan tetap isamping itu 

“Iran bermaksud untu endjalankan 
(pabrik penjaring minjal Si Abadan. 

:Seperti pernah kita kabarkan se- 

: Pahlawan 
"— (Kor). Ana 

    

ia SEKP, SOLIDER/ P 3 1 S1 

Nang Ob topeng Neta melah PEMERINTAH MEMBELI 
| nundjukan' sikap solidernja terhadap |.” PERKEBUNAN KOPI 

Ada dikandung maksud bahwa 
'IPemerintah hendak membeli tanah 

6 perkebunan kopi di Banjuwangi, de- 
ngan maksud kemudian akan dise- 
rahkan kepada bekas, ,tenaga2 pe- 
djuang. Luas perkebunan itu sekira 
.560 ha, Anas 

Sementara itu didapat kabar bah- 
wa kementerian perekonomian Ine 

| mutuskan untuk memberi kredit ke- 
'pada organisasi2 terafiwr dari para 
-NARAN pedjuang. — ( 

Putusan itu diambil didalam ra-    
8 Nopember kemarin, 
Mengenai bantuann nja Jang “berupa 

ndingkan le- 
itu telah di- 

5. B. K. Bh Djawa | 

  

Dapat dikabarkan sampai kema- 

   
masih berkibar ditikungan djalan 

    

— RAKAN STAF , 
. Kemarin malam dulu c igedung De- 

wan Menteri di Pedjambon dilang- 

sung rapat Staf JK” Pusat jang di- 

MR. TAMBUNAN KE PULAU 
SUMBA 

Dari pimpinan Partai Kristen In-' 
'donesia (Parkindo) didapat kabar :| 
bahwa , ketua fraksi Parkindo “dan 
wakil ketua I dalam parlemen Mr. 
Tambunan .pada ' tanggal 13 Nop. 

datang akan  mengun- 
djungi pulau Sumba. Kundjungan 
ini akan diadakan selama 10 hari dan 
diadakan atas permintaan masjara- 

P. M. Menurut keterangan, didalam 

keamanan pada dewasa ini terutama 

di Djawa Barat dan Tjirebon. Hadlir 

djuga dalam rapat itu atas undangan 

        

    

  

.CONVICTED" 
Isi tjeritanja sedernana, 

main2-nja utama terdiri dari bin- 

tang2 lajar putih jang masih 'sela- 

lu naik bintangnja: Glenn Ford, Bro- 

deriek Crawford dan Dorothy Ma- 

Tapi pe- 

lone. Karena suatu. pembunuhan. 

Hofford (Glenn Ford) dihukum pen- 

djara. Jang mendjadi direktur pen- 

djara setelah dia beberapa lama me- 

ringkuk didalamnja, ialah bekas djak 

sa Knowland. Knowland mempunjai 

gadis, Kay Knowland (Dorothy Ma- 

lone). Dalam pendjara itu Hufford 

tersangkut lagi pada suatu pembu- 

nuhan disitu terhadap diri seorang 

hukuman jang dianggap mengchianat 
kaum hukuman lain?-nja. 

kannja siapa pembunuhnja itu.   

pimpin oleh Dr. Sukiman selaku 

rapat itu telah dibitjarakan soal2. 

Dia tahu siapa pembunuhnja. Tapi 

karena rasa setia-kawan, solider, ke- 

pada sesama orang2 hukuman, dia 
tutup mulut, tidak mau, menundjuk- 
kannja, sampai dia dimasukkan lagi 
dalam cel. 

Dalam pada itu terdjadilah pem- 
bunuhan terhadap pegawai pendjara, 
jang dilakukan oleh si-pembunuh ta-. 
di: Dan disitulah 
ka soalnja dan bahwa Malloby djuga : 
jang membunuh si-hukuman diatas - 
Knowland, jang memang sudah lama 
berusaha menolong  Hufford untuk 
membebaskannja dari 
nang sekali mengetahui sikap Huf- 
ford terhadap , perkara itu, sekali- | 
pun dia sendiri sampai tertuduh dan | 
mendjadi ' korban. " Knowland pun 
tahu, bahwa antara Hufford dan ga- 
disnja, Kay Knowland, telah ber-   

  

2 NDAANAN 4 “ 

    

kemarin dulu di Makassar dari 

Keamanan dan ketertiban 
banjak lebih baik dari satu tahun jg 
lampau ketika ia mengundjungi da- 
erah tersebut terutama dikepulauan 
Loase dan Ambon dimana umumnja 
penduduk - tidur dengan pintu. dan 

djondela terbuka. 
Ditempat. ini tidak lagi djam ma- 

lam diadakan. Perobahan dalam dji- 
wa rakjat madju beberapa langkah, 

pertemaat itu masih diperlukan ba- 
njak waktu supaja rakjat seluruhnja 
bisa menjesuaikan diri dengan keada 

an baru. Untuk ini amat diperlukan 
penerangan2 jang baik. 

Tentang pembangunan Leimena |   
baru dapat terbu- | 

pendjara, .se- 

menerangkan walaupun belum  ba-! 
njak tapi sudah dimulai dikerdjakan. 

girang bahwa seterusnja keduanja ! 
: itu djatuh dalam Kep aan jang se- 

' benarnja. 
Terharulah hati Hufford, ketika ia 

hendak berpisahan dengan Kay di 
stasion jang menjatakan: ,,Joe, tidak 

i semua wanita memandang kau se- 
bagai seorang sampah masjarakat. 
Tapi, ada wanita jang Menger- 

| tilah kau jang kumaksud?” 
Hufford diam, karena mengerti. 
Film ini mulai diputar di Rex se- 

sudah j 

      

di Loase madju pesat sekali. Ditem- | 

  

MALUKU SEKARANG 
Menurut pandangan Leimena 

ENTERI Kesehatan dengan rombongannja jang telah tiba kembali 
kundjungannja kembali dan akan 

meneruskan perdjalanannja ke Djakarta menerangkan kesan? jang dida 

patnja didaerah Maluku antara lain sebagai berikut : 

Dibekas2 runtuhan telah dibangun- 

kan rumah2. 
Djika Pemerintah dapat mendja- 

lankan pekerdjaan sedemikian rupa 
sehingga Pakjat merasa bahwa Pe-: 
merintah membawa keamanan dan 
kemakmuran. baginja dan mereka 
dapat menikmati alam merdeka, ma 
ka Maluku akan mendjadi salah satu 
bagian jang penting di Indonesia. 

Pemerintah harus memberi. 

Seperti djuga  dilain-lain daerah 
Pemerintah harus mentjoba membe 

rikan apa? jang dibutuhkan sangat 

oleh rakjat, misalnja makanan tju- 

kup, obat-obatan, pakaian, peruma- 

han dan lain?2-nja dan Pemerintah 
kelak akan menemui suatu rakjat 
jang mempunjai dankbaarheid. 

Mengenai kesehatan rakjat dite- 
rangkannja bahwa” umumnja baik. 

h Penjakit2 jang ada adalah patek, ma 
Tapi Pemerin 
mengusahakan 

laria, TBC dan lepra. 
tah akan mentjoba 
kearah perbaikan. 

Maluku, kata Leimena seterusnja, 
adalah daerah jang kekurangan dan 
jang penting sekali bagi Maluku, jg 
terdiri dari pulau2, ialah alat2 per- 
hubungan, sebab dengan tidak ada- 
nja alat2 perhubungan pembangunan 

apapun djuga tidak pat didjalan- 

  

  

  

STENSIL s. M. P -TAN TIANG HOO ena 
. dengan 

ANG LIAN NIO M. G. M's |. 

Yg 
Technicolor 3 

— Semarang - 
ROMANCE : , 

1 sogjakarta 
Hn Jogjakarta 12 Nov. 1951. 

mem: MERCUNA | 

: 
| 
| 

    

LITTLE 

    - Sandilata 5 — Tilp. 266. Bagai para kaum Wanita jang Lane tidak dapat menjaksikan film Tanggal il Nopember hanja pagi 2 X djam: 9.90 dan 11.00. 

Membuka kursus: ,rythmische tsb, achirnja ....:. akan menjesa Pilem olah-raga untuk SEGALA UMUR, melukiskan P.O.N. Ke-II 

|. gymnastiek” bagi an (sapru TGL. 10 dan MINGGU | TGL. 11 MATINEE DJ.: 10 PAGI. mulai ber angkatnja bendera Pusaka P.O.N. dari Solo, pembukaan, 

Pendaftaran 2 An ena An PN 9-12 1 99-11. Pir ek & i. i Tn Mane nana penata at 

WORLD'S GREATEST LOVE STORY. 

June ALLYSON — Peter LAWFORD — Mar garet O'BRIEN.. 

Djam: 5.—, 7.15 dan 9.15. 

Staraing 

WOMEN   

LUXOR 
—-—-— 

    

mutar pilem persembahan P. F. N. 

"P O.N. Ke Il" 

Mulai tg. 10 Nopember main 5 X, pagi djam: 9.00 dan 11.00. 

kat Kristen disana: — Ant. P. M. Residen Tjirebon. — Ant. kobar rasa saling tjinta. Dan diapun malam. kan. — Ant. 

BERTUNDANGAN » MENSANA IN CORPORESANO. 

Menjambut Hari Pahlawan, me- 

DI DJAKARTA. 

petang djam: 17.00, 19.00 & 21.00. 

  
    

Ongkos kirim tiap buku 75 sen. : 
Petasah Jahih dari 2 7. K0 ongt. 10 

“Untuk Guru? S.M.P. pesan 50 buku '|' 
dapat potongan 1094 ongkos bebas. 

'Toko Buku EKONOMI 
Pusat » Tugu Kidul No: 2-P 
Tjabang : Tandjung No. 44. 

- Pena nan —-— 

    

  

HORWATILAH ne 
— PAHLAWAN | KEMERDEKAAN et 

(TUKANG DIAM 

A. R. BAK 
(AA D1 : Sar, 

MATJAM ONDERDIL 
 Kidul-Pasar 32 - Jogja. »92- Ha 

   

“st 

    

BAR 
Romh. 

INGG ERIS 
baru dimulai 9 Nov. 

 Bulur gratis, Pendaft. sore di 
EMERGO" Bintaran Lor 2: 

  

Untuk cursist disediakan Bi- 
bliotheek bah. Inggeris gratis. 
Sebentar lagi dikeluarkan su- 
rat kabar bah. Inggeris melu- 
lu untuk cursist ,,E MERGO”, 

  
         

  

TJU 5 
bkn LAIN2 KENUR da 

WARUNG SN ABE A Mn 
DJAMU JOGJAKARTA 

gn OEK HOU D EN x 
“Romb. baru dimulai 9 Nov, 

  

Dictaat gratis. Pendaft, padu 
MITRA” Bintaran Wetan It: 
Satu2-nja alamat di Jogja jg 
mendidik untuk udjian jang 
resmi. Djuga disediakan. pri- 
vaat dan clubles pagi atau pe- 

- San AT. 

  

BERIBU-RIBU TERIMA KASIH 

kami utjapkan kepada: 
Dr. R. Sunusma Prawirahusada akan perawatan beliau, 

Saudara2 dari pelbagai instansi / Der. kumpulan, 

Teman2 : sedjawat, : 
Murid2 SR. / S.M. /S-MLA. dan anak2 pandu H3 W. 
akan segala bantuan berupa apapun jang telah kami te- 

- “rima pada waktu suami/ajah kami: 

R. Ng. DJAJA SASTRA 
Sinsnebak kehadirat lilahi pada hari Kamis tg. £ Keno 1951 

di - Naa RAN, : 

ee
 
N
A
N
 

Jang berduka - tjita. 
TB: Ngt. Djajasastra. dengan:: 

4. Nj. Srisetiti Surja 
5. Nj. Soejatni Mardojo 

Aan HE Pe 
IS R. Soejata berdua : 

12: Nj. Soejati Suhardja.      

KEPADA SEGENAP ANGGAUTA2 
K.U. D. P. RAYON Il, 
Sel JOGJAKARTA — Ta 

' PENGUMUMAN 
Be ma 

4 

Untuk bersama-sama turut serta , memperingati ,Hari Pahlaw an”, 

kami mengharap kedatangan saudara - saudara : 

' Pada tanggal : 190 November 1951, 

di : K.U.D.P. Rayon III Mean 3 

djam. 1: 06.30. 

.. Terima kasih atas perhatian saudara - saudara sekalian 

Nala 8 November 1951. 

Panitya Hari Pahlawan. 

K.U.D.P. Rayon JII. 
Jogjakarta. ' 

( MUSIKAN: ) 

, 

Mengetahui. 
“K.U.D.P. Rayon UI 

- : Kepala : i 
& s0Ew ANDI PA aan Mu   88-11 

Pa 
aa ane 

“PERMATA" . 
DJAPENDI JOGJAKARTA DJALAN NGABEAN 4 

TERBIT TIAF TG. 5 DAN 20. 

4 Dasarnja diberikan dengan gr: tis kepada alamat jang tertentu. 

2. Badan? atau perseorangan jang ingin menerima. diharap mengi- 

rimkan alamatnja dengan diseitai prangko R 0.10 untuk pengi- 

 rimnja. 
Mereka jang tidak. TAI tai prangko tsb. tidak akan menerima. 

  

    

MADJALAH 

£3   
  

  

  

$ ai 1, enak 7 Nopember 1951. 

PABRIK SABUN, KETJAP, DAN BESKUIT. 
renda 

Telefoon No Dijocja (Java). “Lodji Ketjil   'MENJONGSONG HARI PAHLAWAN 10 NOV. 1951.   
    
      

    

  

IGHSAN 
La Uoonteagan 78 

Jesjakanta 

Sanggu enerima. Dena 
“berkvakleit Tinggi 

1 Radjin Sampurna 

dan emuaskan. 
Papa Dibangg a- x 

kan Untuk Dipakai 

SA Nanga di 
Geri.   

SPECIAAL BIKIN CIGL 
Tanggung baik dan “kuat. $ 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak . merasa sakit. Dengan 
harga pantas. 

Alamat: : 

GANDEKAN No. 2, JOGJA 
6-11.. 

  

Bloemenhande) & Modis 
SME IT Lip" | 

    

Menjewakan: pakaian te-   
  

      Ft Kat manten lelaki d 13 Empat pertanjaan didjawab djelas dan benar. Tulis ini hari 4 perta- 
NO Ank ANU me EDAN njaan: NAMA, PEKERDJAAN, TGL, LAHIR pada: ' OCCULTIST 

| Terima panggilan. Telp, 2g temanten. ni Mr. DIN NE — Kotakpos 151, Bandung. 
Djual kayak. No. 1 1 Sai mna A Kranggan 72, Tugu 15, Jogja. Rahasia dipegang teguh. Ongkos R. 15,—- per pos. 26-11 

Ia 
Pa 

  

90:     

   
   

    

  

1. 

  

  

PEKERDJAAN NN 
DENGAN TA TANGGUNGAN  &g 

: PONDOKAN “Internaat)- 

nPRASADJA" 
. Masih menerima 15 orang 
anak2 Peladjar jang membu- 

tuhkan pondokan. 

Tempat: . belakang : 
'Technik Negeri. 

he Keterangan: Surodjo, Blunjah 
| Tjiik 1/239. Li Jogja. 

Sekolah “ : 

TUGU Tr Rai Kan (hal   
  

“MENJONGSONG HARI PAHLAWAN 10 NOV. 1951. 
“Untuk para dokter, alili tehnik, ahli mendidik (paedagoog), ahli 

pertanian dan peternakan, kami sediakan buku2 jang baru sadja 

kami datangkan dari Den Haag dan MN dengan harga2 me- 

nurut Kementerian Perekonomian. 

2 TOKO BUKU "KANGGURU"" 
97-11 Malioboro 79, Jogjakarta. 

1 

SUARA GAIB 
' Djika “Tuan/Njonja tahu apakah akan  terdjadi dikemudian 

hari tentulah banjak Halangan2 dan Kesukaran2 bisa disingkirkan.     
  
  

(an 

  

    

    

S1 PU)r.-05.2   
96-11 

  
  

     

   
     

      

    
Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan 

gurih: lebih enak dan lebih banjak 
vilamin dan bahan berguna jang 

dikandung dari margarine lainnya, 
sedang hardanja pun Ya' lebih mahal. 

Tobalah PUSAKA sekarang djuga! 

Hanja dari bahan tumbuh?an 

2 TI BAHAN INDONESIA #7 
NAMUN UIS TAI TANGGA INDONESIA 

Panas dalam. 
Bibir 

Tersedia: Djamu EXTRA SARIAWAN 
Minjak SARIAWAN 

  

     

     

djika 

empuk, pun 
kuning-emas. 

  

Ke MAAN Ne MD Teloh TELAK 

pitjah . 
Penjakit sariawan : 

untuk menjembuhkan panas dalam. 

untuk mengobati bibir 
luka2 dimulut. 

Toko Djamu tjap DJAGO Seluruh Indonesia 

atau 

SUDAH TERBIT !!! 

KALENDER. 

Sukiman. 
Memakai karton, kertas houtvrij. Ukuran 24 x 40 c.m. 
Dengan warna 3 kleur. Sedap dipandang mata memakai penanggalan 

Umum, Islam (Djawa) dan Tionghoa. 
Penting bagi kantor? perusahaan, Djawatan2 Negeri, 

Markas? Tentara dan setiap rumah tangga perlu mempunjai 
jang sangat indah ini. 

PGA TA DAA kana R. 3,50 sebuah 
Ongkos tertjatat ............ R. 0,50. 

PESANAN : 
10 — 24 buah: 20x (4 2380) ONGKOS KI 25 — 49 buah: 2544 (4 2,63) BEBAS 
50 —.99 buah: 38077 (A 2,45) 

100 —- 999 buah: 3545 .(& 2,275) 

Pesanan harus disertai uangnja lebih 

Penerbit: 

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa, 

1952 
Satu - satunja Kalender jang muat sedjarah perdjuangan 4 | 

besar disertai gambar foto, diantaranja: Presiden Aa Pee 
ma Besar Sudirman, Wakil Presiden Hatta dan Peflana Menteri 

Peneleh 34 — Tilpun $, 1387 — SUK ABAJA, 
: Le glayaga On pngangaa 

s 

MARGARINE 

uh njaman 
ber Sea dirot4, 

Oh menambah kekuatan Ie 

Au 
2 
& 

    

   

Agar lauk - pauknja 
kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
keraknja mendjadi berwarna 
Menggoreng dengan PUSAKA 

lantjar segala-galanja. 

              

     

  

     

pitjah 

DJANGAN KEHABISAN 111 3 
nKSATRYA" 

Alm. Pangli- ' | 

ah » 
t 

Sekolahan2, 

kalender 

dahulu pada : 

Toko Buku ,,KSATRYA" |  



HARIAN 

  

  

    WHILE RUFF AND THE CREW CELEBRATE THE COMPLET (ON 
OE THE LANDING PLATFORM, DALE SiTs SILENTLY APART, 
STARING BACK INTO SPACE WHERE 
IN PURSUIT OF GINGER. 

    

    

    

Ta Dana: 

Anak? sekalian ! 2 

Diluar dugaan semula, Lik Moer di 
bandiiri bermatjam2 karangan beris 
sambutan2 mendjelanz hari .Pahla- 
wan 10 Noperaber. Terus, terus me- 
ngalir. Tobat benar anak2ku, tiada 

"henti?nja. Tapi, memang demikian itu 
lah hendaknja. 

Sesuatu bangsa baru dapat dikata 
kan bangsa jang besar, djika bangsa 
itu tahu menghargai Pahlawannjaf 

hu menghargai Pahiawannja, 

Dan menjesal rasanja, mengingat 
sempitnja ruangan kita, sad tentu 

| tidak semuanja dapat dimuat Nttupun 
| djika. karangan2 jang mas uk dipilih 
satu per yatu mana jang patut dimu 
at dan tidak, 

  

  

  

Ia mereka jang karangannja tidak nam 
Ip pak dimuat ajangan merasa- ketjewa, 

terutama kepada anakku Tit iek Juli 
dija dari Pulau Garam jang mengirim 
kan sumbangannja dengan surat @x- 

press, tapi karena terlalu pandjang 
terpaksa tidak dapat dimuat,  disam 
ping anak2ku mengingat pula, ka- 
dang? harus sabar menanti giliran. 

S$kedar sambutan mendjelang Hari 
| Pahlawan, sebelum anak2ku ikut ber 

FLASH HAS VANIGHE 

  

  

  

   
PERHATIAN!!! : 
“Serie 2 adalah kelandjutan dari- 

pada RP. No. 35 dan seterusnja. Ha- 
"xp ngan aa maklum.   
  

    

    
SUDDENLY, DALE IS STARTLED To SEE A MS TERIOUS 
OSJECT FOLLOWING THE SPACE-PLATRORM. THE 
LURKING: MARTIAN SPACE- SHIP BYA NAVIGATOR'S.   

  

“Dengan sekonjong2, Dale nampak Sah 
tari lapangan pendaratan itu. Hai ini karena 
pesawat penduduk Mars itu, sehingga waktu .m 
rang. 

  

  

  

  

: Sementara itu, didalam pesawatnja penduduk Mars Toxo telah mem e- 
rikan pertanjaan2 kepada Ginger melalui gelombang hypnotis. Tetapi 
njata Ginger tidak dapat banjak mengetahui tentang pangkalan pendara 

  

Dr. Ruff dengan ag da merasa Ketajira, setelah lapang pendaratannja selesai. Tetapi Dale me- 

rasa kesepian duduk termenung seorang diri dan memandang kearah An semesta dimana Flash mele- : 

paskan diri dari mereka untuk mengedjar Ginger. , 25 
at RENT 

Me EA 

    

   

S f ramai2 menjambut hari 10 Nopember 
tjang kita rajakan esok pagi, marilah 
kita menengok sebentar ke tahun2 jg 
telah Tewat, Sebagai kita ketahui, se 
djak meletusnja pertempuran di Sura 

baja, kamudtan lahirlan tgl. 10 Nopem 

ber sebagai hari jang bersedjarah jg 

rasanja patut ditulis dengan dawat 

2 emas dalam lembaran sedjarah bang 
  

   
   
    

     

Yok DALE SHOUTS 

BUT THE SHIP FROM MARS 

TO De. RUFE. "4 Sirungs sea . 
15 TRAILING US. PERYARS IT AAS PACK ED UP FLASH 

"AND IS AGAIN Ba RUFr LOOKS AT HER GRI 
TATAP : al 

Kotes 
Oleh: 

Bagi pahlawan?ku jang gugur. 

Djasatmu boleh hantjar, 

Tapi djiwamu tetap subur. 

BAB Adaa MAP nk daar 

Bom pertama meletus dihari itu, te 
pat pada djam 6 pagi, Angkatan pe- 
yang Ingeris memuntahkan peluru- 
nja. dengan sewenang2. 

“Api revolusi berkobar2, sebagai arus 
jang tak dapat ditahan lagi. serentak 
membulat dan mentjetus ke segenap 
pelosok tanah-air. Gema revaelusi ber 
kumandang, tua, muda, laki2, wanita, 
segenap rakjat Indonesia mendjelma 
dalam satu ikatan, menentang dengan 
tidak menghiraukan darah mengalir, 
menghadapi sesuatu bangsa jg ingin 
merusak kehormatan nusa dan bang 

sa. 

Rustam, demikianlah nama pemuda 
itu, ikut serta menghalau ba a jang 

ingin mentjoba2 mengindjak bumi ta 

nah airnja. 
Parlahan2, Rustam bersama rombo 

ngannja mulai madju mendekati mu 
suh,,Bambu-runtjiag lawan sendjata 
'modera, Namun mereka sedikitpun 

ik gentar menghadapi musuh jang. le 
ie cuat itu. 5 

  

    

  

   
      

  

Omg ma AA 

ea. 

HAS CorkpeeCTeD rs CO 

      

       

    

Dan Dr. Ruf dengan 

Kan harus mengaso”, 

- AND TAKES OFF FOR 
"BY A ROCKET UNIT, 
PLATFORM JUST AS DALE 
TO ARE OFF ON A SG. L 5   
»Kamu dan Flash mentjoba membohongi kits 

lah, na akan Mn peenaa uan, saja sendiri jang akan melaku- 
TK AN 

Tenjap 
gan mata jang tadjam berkata agak marah: 

, Mana tidak Ngak unag jang kamu katakan mengikuti kita”. 
»Ah, kasian! Kamu terlalu berat Ine anda sehingga ngelamun, 

THE 
AN neha 

   Unas NET. Week 2 HIPE AND: Seek 

rtempuran -berdjalan- terus. Api 
Ta sndjilat2 keangkasa biru. Mungkin 

35 aa kehendak Tuhan Jang Maha 
Kuasa, Tiba? ditengah? dengungan pe 
Turu itu, didapatinjalah Idrus, teman 
nja seperdjuangan mendapat luka2. 

“Wahai, engkau tertembak?” udjar 
Rustam seraja berlutut disisi Idrus 
jang baharu djatuh berlumpurah da- 
rah. 

Idrus terperandjat melihat Rus- 
tam sekonjong2 -telah. berada disam 
pingnja. Sambil menekan mata luka 
nja, Gipandangnja temannja itu de 

ngan penuh semangat, dalam ke sadaan 

  

pajah. 
» Tam!” udjarnja dengan suara ter 

putus2. ,Kini engkau berada di sam 

  

pingku. “Selagi aku masih dapat ber 
kata2, aku herpesan. padamu, “dan 
mungkin ini adalah pesan jang peng 
habisan. Aku ber! ar ap padamu, agar 

man? lainja, tetar 

        

    

  

   

      

      

  

    Jahtak 
- mu, Engkau 
“rajah. Pe 

-G nanmu ta 
“rahmu ja 
iniakan 5 
mere 

san darahk 

  

“A
   

  

      
     

   

        

  

sebagai alat 
an ikut be 

ar djawa- 
juman itu 

F3 34 

bar tema 
adal! sebagai tan 
ds 1 nafasnja jg 

  

menunaikan 

    

nnja terha 
sangat ditjintainja. 
diangdjinja pada Illahi. 

Dibawah nat! kemboaja terli. 
hat empat buah nisan tempat Rus- 

Itam dan teraannja Idrus beristirahat 
untuk silama2nja.. Bumi, saksikanlah 

:T22 Gjandji perwira, menggalang tjita tak 
segan gugur. Ibu Pertiwi, Ibu Indone 

Aan sia, terimalah bakti putra jang pan 
tang berhenti. 

Bagi mereka iang dapat mengetjap 
hawa kemerdekaan, teruskan. perdju- 
angan teman2 jang telah gugur. bila 
pariu Nan yaaa dilapangan. pemba 

Ingunan, dak hanja dengan mulut 

1 ae 

Membangun ... 

ANINVISIBLE FILM OF PLASTIC 
PACE -PLATFORM, PROPELLED 

Mae 
IN DESPERATION, PREPARES 

-MANDED SEARCH FOR 

     

  

    

MU
Ma
mr
 
it
na
 

wa
ra

 
Gr

an
 
ME

A 
ar

i 

  

        
2” 'Toxo membentak »Baik- 

  

membangun ... 
  

  

  

  

tan pesawat rocketnja. : ph ea membalut Naba Sengon bakung plastik jang tidak dapat keli- 
5 - hatan dan menudju ketempat pangkalan pendaratan rocket itu, Ia sam- 

2 pai ditempat jang—-ditudjunja, djustru tepat waktu Dale telah mengambil 
: 2 niatan untuk berangkat sendiri mentjari Flash. 

SILAHKAN BERTOBUNGAN. - 5 , 5 
@ : | 

4 DJUAL BELI & REPARASI. 5 : Ii SEN t MENERIMA 
| 3 tata an £ 

| O. Radio . 2  REPARATIE 
& .0. Mesin? Bebas on Gan 

3 o. Alat2 Listrik. . 1 

: Tetonlor Sa, — Telp, 582. Malang. £ 

8 : Santan 15199 
An 2 ang napa Pat SAE Degree SMA 

  

Ten Restaurant ,,WAN HIONG” 
3 3 Dji. Pegadean 7 — Tilp. 477 — Malang 

| Di buka : Pagi djam 9.00 — 3.00: Sore Jaa 180100, 
. 15204       

  

    PETIINAN 79 TLP YES MALANG 
15225        

meinbangun ! 

  

MALANGSE 
Stoom Chemische Wasserij, Kleur dan Pliseer 

Ta. : Kajutangan No. 84 — Malang. 
S Bisa dapat Katja Mata, Silahkan datang ukur dan pilih 
'& model. Agen dari Kopper dan Tas, dengan harga murah. 

ANA 
HA

WA
 E
e
e
 

EN 

: 

sen sa mamdk   Debt mega sabaran PAMA Tar DA 

  

Philips, ne Ns. E', Telefunken Radio S Ganas 
5 agen & Deale. 

“Philips Verstatkor lengkap dari 20-200 
Waat, djuwal bebas. 

“5 
Radio Service 

116223 
.Smeru-Fortuna 

Kajutangan 84 — telp, 586 — Sa   

  

Suatu tanda pula, bahwa anak?ku ta : 

seperti bertilang2 Lik 
Moer katakan, bukan? Maka kepada 

    # Ez 3 AE ata PON AN en Un AE sa MBA Maan ne y 

1» 

“Cita 2 i 

s ag $ 
TAHUN KN 6 No. 265. 

seraana “- AR RAN AA ag RN 

  

Mendjelang hari Pah- 
lawan 10 Nopember Si 

sa kita, Dengan melalui bermatjam2 

pertempuran, perundingan2, inclussiet 
si ( kesulitan2 dan penderitaan2, akan ki 

ta insjafi, betapa besar: djasa para 
pahlawan kita. Tak mengenal djerih 
lelah, tak menghiraukan antara mati 
dan hidup serta tjatjad jang mung- 
kin akan mereka peroleh, mereka te 
tap teguh bertahan kepada sjarat2 jz 
harus dimiliki oleh seorang patriot ' 

! bangsa. Tak sedikit djumlah mereka ' ! 

jang telah mendahului kita. maupun 2 
jang telah tjatjad Unvalid) akibat da 
ripada keganasan mulut sendjata, mor 

K
e
m
e
n
 ma 

    

tier, meriam. dan Iai alat pepera 
ngan. Namun dibalik senjuman Ja s    telah tiada dan dibalik fjutjuran air 
mata rnereka jang Mun rgalkan ter- 

pan rasa ichlas-be sti untuk ne 
gara. Dengan kejatah yan, bahwa ye 
ngorbanan mereka tak akan sia2, S1 

& kita jang masih ketinggalan, de- 
ngan segala -djalan jang dapat kita 
tempuh dalam berbagai lapangan, Wa 

  

   

    

  

Ba 
b
a
n
 sa
n 

a
l
a
m
 

Ma
ba
hu
sb
a 
a
i
d
s
 

3 Es
ai

 

   

Ba 
Da
n 

IA 
N
M
 

mere 

me $ Se 
1, Aku sudah #T 

2 Perlajanan sangat di perhatikan : i 

djlb meneruskan perdjuangan 
ka, Demikian sekedar sambutan Hari 
Pahlawan 10. Nopember 1951 ini. Ki 
ta se MPa saluut serta pengharz: 

pesar?nja kepada mer 
pp aman, mak $ , 
serta Rakjat 5 6 

      

   

  

1 Djaja, Negara 

atjara selandjutnja, mari Beralih 
kita ikuti gubahan kawan2mu jang ki 
ta tjantumkan dibawah ini. Sekian 
anak2 sekalian, selamat menjambut 
Hari Pahlawan. dan sampai bertamu 
Sabtu depan dengan: 

    

Lik Moer..   
Mengenang djasa Pahlawan: 

Buaja 
G.J, Angkasa Putra 

HARI PAHLAWAN 

Hati pedih rasa berduka, 
Angin meniup semasa sendja, 

Rintikan hudjan menjiram db war 
itulah tanda sakti ikut berdua 
Pantang mundur djedjak dan 

langkah, 

Agar lepas dan. bebas, 
Handaikan, rantai terlepas patah, 
Laksana bahtera menudju muara. 
Agung djajamu nan sakti, 
Wahai Pahlawan sedjati, 
Arum semerbak ditaman bakti, 
Nisanmu menghias Pertiwi. 

S. ii
 

KK. 

ak 

PEMUDA HARAPAN BANGSA 

PN Lea an 

Apakah pemuda. benar 
Sitw a muda 

pemuda 

  

semarak di ani. 
Apakah hanja z 
muda usia : 
muda dan aa mmelagak sadja? 
Pemuda. 
Kalan belut ta pembde : 
kanf berkata 

akulah pemuda. 
Siap sedia 
Djiwaku muda, semangstku muda. 
Bukan pemuda pandai berhias nata 
Bukan pula hlasarr kota 23A 
bunga djalan sadja 
Tetapi adalah... 
Pemuda Harapan Bangsa. 

M. Zoeki G: 

“Skak 

MENANTI DAMAI 

tak 'kan tertjipta 
manusia slalu berlomba 

sendjata peinbasmi djiwa 
h bangunan penghantjur kota, 

: Inanusia tergila-gila 
itjarakan damai abadi 

  

   

  

   

      

   

   

tuh menghebat pula 
kah datang saat damai? 

i diduniawi 
1 tahu damai 

  

KEK 

(Oo NO OM BER 

Nian pedat ita seru 

oen olora djiwa 
bag a lava 

pasir uma bar 
elumat” hantjur musna 
tTimpah darah kemerdekaan 

unjah tugu penindasan 
Retak patah rantai belenggu. 

Jungle Boy. 

   

    

   

    

   

    

    

  

maka 

TJUKUP SABAR 

Ajah. Anakku! 

Anok: Ja ajah! 
Ajah: Negara kita telah: Len lauk &: 
Pengharapanku djadilah.kau kelak 
seorang Dokter, 

Anak: Kalau tidak bisa ajah? 
Ajah: Mester tentunjat” 
Anak: Kalau tidak bisa djuga ajah? 

Ajah: Opzichter: bagaimana? ' 
Anak: Kalau toch tidak bisa djug: 

ajah? 
Ajah: Ja, apalagi? Annemer? 
Anak' Kalau gagal lagi, aiah? 

  

Ajah: Kleermaker-lah sudah! 
Anak: Dan ajah, kalau toch gagul 

lagi? 
Ajak: Stoker sadjalah! Ahmu sudah 

puas! : 
Anak: Kalau toch terpaksa tidak bisa, 

ajah? 
Ajari Djadilah waker sadja, Jah, mau 

apa lagi? x 
Anak: Kalau tidak bisa djuga, ajah? Ic 
Ajah: Tandanja engkau anak jang ti 

Gak bertjita2, anak jang bodoh! 
Anak (belum puas): Buktinja, ajali? 
Ajah (menahan amarah): Tiap hari 

tahu-mu hanja uang, lain tidak! 
Kalau tidak diberi, apa sadja jg. 
kelihatan tentu disamber! 2 

Anak (terus mendesak): Betulkah ka 
ta ajah itu? i : 5 

Ajak (habis kesabarannja): O, anak 
ku jang manis. Ini uang untuk- | 
mu, nak! Kalau pulang bawa kne # 
ker lagi ja, dan sebagai biasa, si- 
sanja belikan lemper, Dasar anal 
tak tahu diuntung!!! Karena eng 2 
kau, ajahmu sampai. mempunjai : 
penjakit kanker. Kemari, mana te 
lingamu, kalau tidak saja pu-     terryrryrr-puterrrrrrrrrre!! 

PARE aa lari keluar! 
| Ajah: Hemmmmmmmmmmmmmm!!! 

A, Toha Mustary, 
Kak 
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10 November 1945 . sa f 5 

Suara gemuruh ana meme 
tjah bumi. Pesawat udara meng 
hamburkan peluru 
pendjuru, melepaskan dahaga nat 

“su sekehendak hati. 
|. Dari lautan, suara meriam meng 
|. guntur bergetar - getar, mentja- 

2 Na di tengal-tengah rak 

| jat, jang tiada berdosa. 
|... Dan didaret, api pertempuran 
| berkobar dengan dahsjatnja, men 

— Gjilat tinggi-mem@rahi angkasa. 
00 “Djendral Mansergh mengerah.- 

| kan segala kekuatannja didarat, 

  

, Pn “at Kana anen Pe, kepada rakjat 
Baar Sapabada di man 2 

5 . Utiirastum jang. mengandung 
.penuh pen 

$ Bangsa mana didunia ini, jang 
000 merasa dirinja telah merdeka, da 

'pat membiarkan sadja, djika ke 
“hormatan di-indjak2 oleh bangsa 
lam??? 

Meletusiah api pertempuran di 
Surabaja, jang dinjalakan oleh se 

f & genap putra dari suku bangsa In 
Keok "onesia. Tangis, derita tiada hing 
par ganja merata keseluruh lapisan 

masjarakjat. Ratapan hati melan 
da, demikian . 

: Tanggal 19 November 1945. 
2 Dengan tinta emas, hari ini ditu 

lis dalam lembaran sedjarah per 
H djoangan bangsa Indonesia, Hari 
pe jang tidak akan dapat dilupakan, 
! karena hari itu penuh digenangi 

air mata NEK na AE hea 

' Namun hari jg. girang gemilang !! 
"5 Karena pada hari itu, seluruh 

dunia tahu,betapa mahal kemerde 
an jang “harus ditebusnja oleh 

- bangsa Indonesia. Aksi rakjat Su 
rabaja ini, adalah suatu pernjata 
'an dari bangsa Indonesia, akan ke 
hendaknja menentukan NASIB 
SENDIRI, bebas dari pertjampu 
ran bangsa lain. 5 

Petempuran di Surabaja menun 
djukkan kepada seluruh dunia a 
kan keinginan bangsa Indonesia, 
jang telah bangkit sebagai sustu 
Tah: 

oom 

  

   

    

     

BARU TERIMA: 

Dan Knba 

  

Bitawan Ni usa. 
. Oleh: Heroekpekurto: 

kesegenap . 

« dapat dihapuskan dari sedjarah 

dan akan dipertahankan, djika'a 

“Jaut dan udara, untuk memperku jom 

3 teram, Tetapi, apa jang terdjadi? 

mendengar tultimatum itu?!?   
RARE AMH EKA KEKE EKS SA KEK KAKAK KKN SARA RAR 

HEREN.KLEDING MAGAZIN 

TIK HOO SIANG" 
KAJUTANGAN 30A — TALANG, 

Kain Wol Tennis, Wol Sharkskin bamboo, Laga 2 : 
“merk Swan dari Holland dengan matjam2 kleur. 2 

(pajama mafjam-matjan Dengan 3 Bi. 
kan Ta sendiri di toko ama 

' Terbukalah Rn dunia, bahwa 
Tana Indonesia sedang menju 
sun dirinja sebagai ba ngsadan 
negarajang merdeka. 

Tanggal 17 Agustus 1945, tak 

Indonesia, Sekali kemerdekaan “i 
proklamirkan, tetap akan dimiliki 

da jang akan merintanginja. Tak 
dihitung korban jang harus ditum 
pahkannja. 
Negara telah merdeka, negara 

telah berdaniat!- 
- Mengapa lain bangsa akan men 

hi urusan negara, jang te 
# merdeka dan berdaulat itu?!? . 
Menara Indonesia aman dan ten 

Tentara Inggeris datang untuk 
meng-,amah”-kan tanah Indone 
sia, di ,,bantu” oleh serdadu Be 
landa, Maksud Belanda teranglah 
sudah, bahwa mereka itu tidak 
mau melepaskan kekuasaannja di 
tanah air kita, jang meluap keka 
jaan. Tetapi, kehendak mereka di 
tentang oleh seluruh rakjat Indo 
nesia. 
Menurut pengumuman tentara 

Inggeris, Brigadier Mallabay mati 
terbunuh oleh barisan pembrontak 
Indonesia, Karenanja, tentara Ing 
geris mengeluarkan sebuah ultima- 
tum, jang ditudjukan kepada rak 
jat Surabaja,” bahwa barang 
siapa jang merasa salah dalam 
pembunuhan “ini, harus menjerah 
kan diri lengkap Gengan Sendjata 
nja. 

Putra, bangsa mana didunia ' ni, 
jang tidak akan meluap darahnja, 

Dalam sekedjap sadja Ibu Per 
tiwi melahirkan pahlawan Indone 
sia, dan sekedjap pula dapat men 
djelmakan patriot bangsa seren 
tak menentang ultimatum, 

Dengan. bersendjatakan bambu 
runtjing, putra2 Indonesia meng 
hadapi lawan, jang sendjatanja 
djauh lebih sempurna. Namun de 
ngan kebulatan tekad dan ketegu 
han bathin, mereka tidak genta, 
pantang mundur!   

Seung 

PP 

   

  

  

  

k Kian manakah Te paling terkenal untuk 
. foto pernikahan d.l.l.? 
Bukan lain daripada : 

P3. i »Tieh Sem” Kanst- Poto 
ne Kajutangan 62 -— Tjlp. 162. 
at gan karena dikerdjakan oleh ahli2 jang berpengalaman, 

- 15195 — 

-par seluruh Indonesia, gegap gem | 
Pita seluruh alam. Segenap perha j & 

“sia, negara baru, jang mempunjai 
“pahlawan2 jang berdjiwa besar! 

sia, untuk menjusun mahligai ke 

| MABIAN 

  

'Labih baik mati benang ta 
nah, dari pada hidup bertjermin 
bangkai", demikianlah sembojan 
mereka, Memang, apa artinja ht 
dup bagai pahlawan, djika tiada 
kehormatan. 
Dunia kagum tea Semangat 

djantan bangsa Indonesia. Gem 

tian diarahkan ke negara Indone 

Diatas tulang pahlawan2 inilah 
negara Indonesia bersendi. 

6 Tahun telah Jalu, sedjak Suraba 
ja mendjadi puing, Batu pertama 
diletakkan oleh para putra Indone 

merdekaan. Darah mengalir deras, | 
untuk menjiram putik, agar tunas 
terus tidak laju. Tidak sia2 darah 
itu mengalir. Perdjoangan para 
pahlawan jang telah gugur, masih 
diteruskan, untuk menegakkan ne 
gara jang sangat ditjintai, 
-10 November hari pahlawan. 
Pahlawan nusa, djasamu jang $ 

kauberikan dengan roman muka 
jang berseri, tak akan lenjap dari 
ingatan, Bunga bangsa tak akan 
laju sepandjang masa. “ 

» MALANG POST” 

   
    
    

    Gediplomeerd Vak Opticitn 
Pegadean No. 9. Tilp. 477 (Via R.m, Wan Hiong) 

. 15219 MALANG. 

    

  MAN EN 

TJARILAH MAKANAN ENAK SEDAP.. 
PELAJANAN SOPAN DAN TJEPAT.. 

RUANGAN LUAS DAN SEHAT.- 

.Rumah Makan LNG" | 

  

2 Dj. PEGADEAN 3 — MALANG, 

KAKAMA NAAM PENA EEKAKAKEKAAAN MAKAN 

TOKO SEPATU ,,SEE KAY” : 29 
KAJUTANGAN 57 — MALANG. 

Sedia sepatu"matjam2 model, kwaliteit baik, harga mela- 
wan, Kami punja systeem: 

UNTUNG SEDIKT — DJUAL BANJAK 
Silahkan Tuan2 dan Njonja2 datang belandja atau bikin : 
reparasi, “at puas, 12271 

  

    

    Bangga sang Ibu berdiri dima 
kam putranja, jang telah pergi ti 
dak akan kembali dengan duka di 
hati, kalbu jang mengharu, namun 
bangga karena putranja gugur da 
lam baktinja mana nusa dam 
bangsa. 

Rela sang isteri duduk disan 
ping batu nisan, ichlas ditinggal 
seorang diri oleh suami, karena 
gugur dipangkuan Ibu Pertiwi. 
Dibawah pohon kembodja. jang 

rindang, berlutut seorang gadis 
remadja, merindu merana, mena | 
bur mawar dan melati dimakam 
kekasih. Hati sedu, namun tulus 
berkorban diri, melepaskan pahla 
wan hati nan telah petjah bagai 
kan ratna  diharibaan “ Nusa 
Ibunda, 
Perwira, rangkuman puspita meng 
hias taman, merah-putih, mengam 
bar mewangi mengharumi seluruh 
Nusantara, 

Lagu merdu mengalun sajup2 
Daan Mn aPB ditaman PERTI 

SEKALI MERDEKA, TETAP   (MERDEKA!!! 

Ps Karyus Mengetik ,BAHAGIA" 
ORO-ORO DOWO 43 — MALANG 

Nana DAPAT MENERIMA PELADJAR2 BARU. 
15228 

ama 2S 
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Untuk segala matjam keperluan barang-barang dari 
- KULIT (Annex Reparatie) 

Leatherworks. “BISON ” 
KAJUTANGAN 71 (SHOWROOM) 

SES Se Se Se Se Se Se ab db nd Se IE SEP IT 
ana Lamanya 

Panas dalam . Bibir pitjah 
Tersedia: Djamu EXTRA SARIAWAN 

Minjak SARIAWAN 

15
19
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TAHUN KE 6 No. 963, 
2 ni dng. 

YX Kepuasan 
y Kegembira'an 
Selalu Tuan dapatkan djika pesan 
Merkagang Bunga pada: 

      | Memberi TetaGa 
NN LEE      

     
PERGIRIN ME Ng 
RUMAH OBAT 

BAN Tjik TONG “ 
suga gajA 

Dan baik sekali bagi orang tua 
muda Laki dan perempuan jang 
'putjet kurang Darah tidak nafsu 
mekan, Kaki tangan Dingin mata 
berkunang2 pinggang dan tulang 
sakit tidur kurang puss tjapai2. 
Pegel2 linu2 pikiran kurang 2 
rang males bekerdja, 

Bisa dapat beli di lain? Tokos 2 
Dalam dan luar kota. 15206 

  

. Penjakit Sariawan . . 
untuk menjembuhkan panas dalam, 
untuk mengobati bibir pitjah atau luka3 dimulut. 

TOKO DJAMU TJAP DJAGO 
15212 SELURUH 

4 R 

Bahan istimewa   

Selamat ulang tahun Hari Pahlawan , 
10 November 1951. 

Warga K.U.D.P, Rayon VII — Malang 2 
Dji. Dr. Sutomo 21 — " Malang, 

$ Tidak mengganggu kesehatan 
Murah harganja OBAT NJA- 
MUK dari ini tjap: 

Fe Ga ERORIEK OBAT RJAMGEN   

INDONESIA 

  

   

  

   
Minjak Obat Ban Leng 

.- Dapat diminum untuk: menjembuhkan Ta 
BARU atau LAMA, sakit tenggorokan, snake pe 
rut dlI, 

Bagi bisui2, kudis2, gatal? digigit binatang ber- 
- bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok- 

nja. 

Apabila merasa lelah atau salah urat dari Sport 
atau djatuh dapatlah BAN LENG dig.sokkan (di- 
pidjet) dan diminum. Semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karena: BAN LENG telah dapat banjak 
sekali surat pudjian dari Tuan2 jang terkenal, - 
jang sudah disembuhkan oleh BAN LENG ini, da- 
ri matjam2 penjakit”"kalau Tuan suke batja surat 
pudjian tersebut, kami bisa kirim sama Tuan. 
BAN LENG bisa dapat beli pada semua toko? 

Obat d.LL: kalau tiada, boleh kirim R. 5— kami 
nanti kirim 1 hotol sama Tuan. - 

: Dikeluarkan oleh: Rumah Obat TJEH SHE TONG 
15231 Djl. Bawean No. 22 Telp. 8. No. 2207 Surabaja 
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MODES GLORIA 
Dji. R.A. Kartini 20 -— Malang 

: Pimpinan Gedipl. Lerares -- 

- Mendjahit Rok, Memborduur Ke- 

Ongkos Ringan — 

15232 Service Memuaskan. 

  

w 

2) Kas Vic Tablets. 

Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik Gan napas, 
terutamg memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 

Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpentakit. 

Losmas Eramenagogue Tablets. 
Obat pendapatan baru untuk Orang beralukak datang bu- 
Ian tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sskit 

Ta
na

 
2
 

4 
M
a
a
 
R
N
 

M
N
 

nu pegal! AWAS Perempuan hamil dilarang minum, 
e) Losman's Leucorrhoea Tablets, - 

Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
@) Losman's Syphilis Tablets. 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor, 
e) Losman's Sanial Oystel. 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
f1) Losman's Chocolate Laxative Pil, 

: PimMmrus2 mandjur untuk bersihkan perut," 
g) Losman's Hemorrhoids Pil, 

Amat mustadjab bagi ambej atau wasir baru dan lama. 
h) Losman's Calosion Tablets. 

j Antjurkan riak legakan napas, hilangkan segala batuk. 
1) Losman's Neuring Pil. 

2 Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu, 
» Losman's Anti Pollution Tablets, & 

Obat adjaib-buat hilangkan besermani atau bongsiat. 
(hk) Sosman's Deafness Pil, 

| Obat penulung bagi orang tuli dan kurang ea ena: 
-. y Losmaws Rheumatic Pi. 

Untuk sakit tulang entjok dll, sakit rheumatiok. 
— mM) Losman's Antacid Powder. 

- Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak Ne 
n) Losman's Nier & Biaas Tablet, 

nan kentjing berasa sakit dll. 
o) Losman's Bloodtonic Tablet. 

“Lo Mengandug Vitamin A.B.C.D. Untuk orang sakit baru sem- 
Pn |. buh, badan lemah muka putjet, makan tidak enak. 

ag Agent Malang YEN AY & CO — Petjinan 130. 

  
0.» Surabaja TEK TJUN HOO — Kembangdjepuh 45. 

ea beli di Toko2 sa Lanka Indonesia, : na 

  

kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang . 

“Mustadjah sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djala-       
    

. PEROBAHAN DJAM BERANGKAT 
: DARI BUS . BUS | 

      

BARU TERIMA 
PLAAT GRAMOFOON BARU 

»TOkKO Rahardio” 
  

PERDJALANAN MALANG — SURABAIA P, P. 
(000 Mulai tg. 10 November 1981 

Dari MALANG berangkat djam: Ta 
SAS — 615 — BA — ILAS — 12.45 — 9-— 

ts. Dari SURABAIA berangkat djam: : 
sg 545 — 845 — 9.30 — 11,80 — 2.45 — 4.80 Basi 
pel" . f : rm ura ren 3 

t BG Itik? ras 

SEL I HK KEK KTI AKAN 

  

MANA2 TOKO: 

  

15191 

  

  ONE 

Dalam Pasar Malang 
Loods 2? No. 83 . 64. 

19226 

Your Address 

FOR BETTER RECORDS 

Taman Riauw 16, — Malang. 

Na 

  

  

       

   

   

Menjewakan Medja, Kursi, Piring, 
Gelas untuk keperluan perkawinan 
d.LI, pesta. Harga Melawan, 

Meubelmaker ,,H!HWIE SAM” 
.  Djl. Djodipan 44, — Malang 

15221 F 5 

  

  

    
FOTO 

PREANGER 2 
1 18 : 2 sSELON 2 Top Style 

: and semeru 
Yetjinan 77 — Malang. 

Mengerdjakan: 15194 
£  Kungt Foto's . 

Foto PESTA. ANTIRITIN 
Hana erie Fotos | sembuhkan: Rheumatiek (entjok), 

:  HKramp, Exceem, Gatal2, Hilang- 
Eu kan 'Tjapee. K.M, tablet untuk | CHeEmiscHe KENTJING MANIS. Djamu Mu- 

W ASSERIJ, da: Galian dan Patmosari Tablet 
dan Bub MARCO jiwm. “Toko Kembang ,,GARDENIA" 

3 .JJELAKET GI MALANG Kajutangan 101, 16207. 2 16283 

  

BARU TERIMA : 

Hospitaallinnen Huropa, Vulpen. 
Vulpen PARKER, WATERMAN, 
EVERSHARP, Overhemd Best- 
man d.i.l. merk jang kuat dan ba- 
Bus2, matjam2 ukuran, Sepatu? 
BATA beranneka warna. HARGA9 
ISTIMEWA | 

Tok i 
Petjuan 114 j) Shanghai 

15205 

Fa' ,VITE & Co." 
Oroiygpowo 84 Telp. 715 — MI. 

“TA: 
Dasar Bedju dari 

halus s kasar. Perusa- 
haan Klomy, & Amor berma. 
tjam-matjam 1. sel. Menerima pe- 
sahan dan reparatie. Untuk didju- 
al lagi mintalah Special Daftar 

| harga. 

"15224 
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15204 
Untuk Penduduk Maleng dam 

: sekitarnja 

dalam bulan Nop. '51 
tanggal 1 s/d 30/11 

King of Hairdye 
(Radja Obat Pules Rembut 

Manufactured hy” 
G.M, SHEIKH SAHIB . 

Kebondjati 114 — Bandung 
1 pak terisi 2 Gr. jg. harga R 6. — 

Sebagai Reklame 
Korting 40/, 

Bisa dapat beli pada Agent: 
MAISON BETTY, Alun? 3B. 

15213 

  

  

Aa PT 

TAN Tg ats 2 

  

5079 Korting sampai bulan   | JANUARI 1952. 
15236 
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